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D I V E N D R E S ,  6

La violència imperant a l’Iraq ha arribat a la regió

kurda Un doble atemptat suïcida contra les seus

dels dos principals partits kurds a Erbil, capital del

Kurdistan, atribuït a un grup fonamentalista islàmic,

ha provocat la mort a 101 persones i n’ha ferides 260. 

Crisi institucional a l’Iran Més d’un terç de dipu-

tats reformistes han dimitit, el principal partit refor-

mista no es presentarà a les eleccions i el Govern

rebutja organitzar-les perquè no les considera ni lliu-

res ni legals després que l’ultraconservador Consell

dels Guardians de la Constitució decidís vetar per

concorre als comicis més de 2.500 candidats refor-

mistes, entre aquests, 80 diputats. 

Haití en marxa... de protesta A Haití les protestes

al carrer per la renúncia del president, Jean-Bertrand

Aristide són gairebé diàries, i són també gairebé dià-

ries les repressions violentes contra els manifestants,

dutes a terme per la policia paral·lela.

Sierra Leone, la realitat després de la pau Sierra

Leone ha donat per acabat el seu programa de desar-

mament i rehabilitació dels combatents a la brutal

guerra civil, que va acabar el 2001. 

Colòmbia i el polèmic desarmament dels parami-

litars El procés de negociació entre el Govern i els

paramilitars ha suscitat noves polèmiques després que

el secretari general de l’OEA, César Gaviria, firmés un

acord amb el president Uribe perquè aquest organisme

internacional faci de verificador en el procés de des-

mobilització sense consultar prèviament amb el

Consell permanent. 

D I V E N D R E S ,  1 3

Sri Lanka, d’eleccions, pau i promeses trenca-

des El procés de pau de Sri Lanka ha viscut un

nou revés després que la presidenta Chandrika

Kumaratunga dissolgués el Parlament i convoqués

eleccions anticipades per al 2 d’abril, gairebé qua-

tre anys abans de la data establerta. 

Uganda, guerra oblidada contra la població civil

Continuen els atacs contra civils al nord d’Uganda on

s’enfronta l’Exèrcit governamental i l’Exèrcit de

resistència del Senyor (ERS), el qual pretén instaurar

un règim basat en els Deu Manaments de la Bíblia. 

Haití esclata La rebel·lió contra el president Jean-

Bertrand Aristide s'estén pel país i els enfrontaments

entre grups armats i la policia i, fins i tot, entre grups

armats rivals, sembren la violència i el caos. 

Iraq: estratègia de caos per a una guerra

civil El balanç de dos atemptats consecutius a

l'Iraq ha fet 102 morts en dos dies. L'estratègia del

caos sembla, cada vegada més, l'objectiu comú

d'una resistència a l'ocupació que es dirigeix contra

la policia, els soldats i els aspirants a ocupar un

lloc en aquests cossos. 

Greus enfrontaments interètnics a Etiòpia Prop

de 200 persones han estat assassinades brutalment

durant un enfrontament ètnic a l'estat etíop de

Gambella, a l'oest del país, limítrof amb el Sudan,

com a acte de venjança entre ètnies. 
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Els uigurs, poble oprimit per la Xina i perseguit a

l’Àsia Central El Kirguizistan ha iniciat una perse-

cució sistemàtica contra presumptes radicals de la

comunitat uigur, musulmans sunnites d’origen túr-

quic, com els seus coreligionaris de la província xine-

sa de Xinjiang. 

L’Índia i el Pakistan, sobre una prudent senda de

pau La primera ronda de converses entre l’Índia i el

Pakistan ha acabat amb el redactat d’una agenda de

negociacions que tractarà de buscar una solució als

conflictes i l’hostilitat que des de fa 57 anys enfron-

ten aquests dos veïns i potències nuclears. 

Haití, sumit en el caos El Govern d’Aristide corre

el risc d’un ràpid enfonsament i el poder pot quedar

en mans de bandes d’assassins, narcotraficants i

paramilitars, que estan a la caça del botí, i busquen

el seu enriquiment personal. 

Equador: mobilització i esperances frustrades

Estudiants, mestres i treballadors públics van sortir a

protestar en diverses capitals de províncies contra el

Govern neoliberal del president Lucio Gutiérrez. 
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Gran ofensiva militar contra els talibans Es posa

en marxa una nova operació militar massiva a banda

i banda de la frontera entre l’Afganistan i el Pakistan

amb l'objectiu d’encerclar els suposats amagatalls

dels talibans en les àrees tribals del Pakistan. 

Revolta romaní a Eslovàquia Els romanís

d'Eslovàquia han reaccionat davant una dràstica reta-

llada de les ajudes socials amb saquejos, assalts i

protestes. Fins i tot amenacen amb una guerra civil. 

Haití i la llei del més fort La milícia armada que

pretén enderrocar el president Jean-Bertrand Aristide

s'ha apoderat ja de més de la meitat del país i avança

cap a la capital, Port-au-Prince. La comunitat inter-

nacional segueix en la rereguarda. 

Segona ronda de negociacions sobre la Corea

nuclear A Pequín ha començat la segona ronda de

negociacions a sis bandes entre la Xina, els Estats

Units, Corea del Nord, Corea del Sud, Japó i Rússia

sobre la crisi nuclear coreana. 

El mur d’Israel, a judici Han finalitzat les

audiències públiques sobre la construcció del mur

en els territoris palestins ocupats de Cisjordània

que van tenir lloc durant tres dies al Tribunal

Internacional de Justícia de l’Haia. 

DIVENDRES, 5

Haití: “déjà vu” Consumat el derrocament

d’Aristide i en un procés de reconciliació franco-

nord-americà, s’estan desplegant els soldats

d’ambdós països com a avançada d’una força mul-

tinacional de pau, autoritzada per l’ONU. 

Macedònia òrfena: la mort del seu president

obre un període d’incerteses La mort en un

accident d’avió del president macedoni, Boris

Trajkovski, no deixa solament un buit al Govern

d’aquest país dels Balcans, sinó que també ame-

naça el seu futur. 

Nepal: demostració de força dels maoistes En

un dels enfrontaments més sagnants des del tren-

cament de les negociacions entre maoistes i

Govern han mort 39 persones, entre les quals 10

rebels. 

Iraq: atemptats i mòbils La cadena d’atemp-

tats a Kerbala i Bagdad contra multituds xiïtes el

dia més sant del seu credo ha causat 271 morts i

393 ferits. 

Veneçuela: invalidat el referèndum, aguditzada

la crisi política Després de diversos retards i

una tensa espera, marcada per violentes protestes

de l’oposició, el Consell Nacional Electoral (CNE)

ha fet pública la seva decisió sobre les firmes

recollides per a la convocatòria d’un referèndum

revocatori, en la qual n’invalida 1,5 milions difi-

cultant la possibilitat que es realitzi la consulta. 

Els rebels d’Uganda, al Sudan Al sud del Sudan

s’han desencadenat novament durs enfrontaments

entre l’Exèrcit/Moviment d’Alliberament Popular

del Sudan (E/MAPS) i l’Exèrcit de Resistència del

Senyor (ERS) d’Uganda, que es rabeja amb la

població civil. 
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Côte d’Ivoire, carrera d’obstacles en el procés de

pau El Partit Democràtic de Côte d’Ivoire (PDCI)

ha retirat els seus set ministres del Govern de

reconciliació nacional, al·legant el mal funciona-

ment i els múltiples obstacles interposats per a la

implementació del programa governamental, difi-

cultant encara més el procés de pau. 

Març 

Per a més informació: http://observatori.barcelona2004.org
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Zimbabwe: possible boicot a les eleccions El

principal partit d’oposició de Zimbabwe, el

Moviment per al Canvi Democràtic (MCD), ha

anunciat que es reserva el dret de no participar a

les properes eleccions parlamentàries, previstes

per al 2005, si continua l’augment de la violència

i no es garanteixen les normes democràtiques. 

Terror a Madrid A tres dies de les eleccions

generals quatre atemptats en diversos trens pro-

cedents de les rodalies de Madrid a una hora

punta del matí van provocar 200 morts i 1.500

ferits. Malgrat que en un primer moment ningú

dubtava de l’autoria d’ETA, més tard es va conèi-

xer la participació en l’atemptat del Grup Islàmic

Combatent Marroquí (GICM), el finançament del

qual procedeix d’Al-Qaida.

Una història de complot, mercenaris, dèspotes

i petroli 64 suposats mercenaris amb destina-

ció a Guinea Equatorial foren arrestats a

Zimbabwe i seran jutjats en aquest país per

intent de cop d’Estat. La informació fou precedi-

da de rumors de cop a Guinea Equatorial i

Zimbabwe acusa Espanya, EUA i el Regne Unit

d’implicació en un complot internacional per

segrestar el president Obiang.

Les illes Comores segellen la seva reconcilia-

ció Les eleccions legislatives de març a les illes

Comores culminen el procés de reconciliació

començat el 2002 i enterraran una llarga crisi

separatista i institucional. 
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Perill d’una nova guerra secessionista a

Geòrgia En un intent de restablir l’autoritat de

Tbilisi sobre la província autònoma d’Adzhària, el

president Mikhail Saakashvili ha ordenat bloque-

jar els comptes bancaris de la província separa-

tista, les carreteres, el port de la capital, Batumi,

i l’aeroport. 

Revolta kurda a Síria: el règim es

debilita Una revolta nacionalista kurda al nord-

est de Síria en contra del règim de Damasc ha

provocat 25 morts i més de cent ferits. 

Kosovo: l’odi ètnic provoca desenes de

morts La fúria albanesa contra els serbis s’es-

tén com una metxa per les ciutats de Kosovo on

els pitjors enfrontaments des del final de la gue-

rra el 1999 han deixat fins ara 22 morts i més de

500 ferits. 

Bagdad en flames Un nou atemptat contra un

hotel i un edifici d’habitatges en un barri cèntric

de la capital, ha provocat la mort de 29 persones

i 45 ferits. 

Sudan: “la major crisis humanitària del

món” El Govern del Sudan i els moviments rebels

de la regió de Darfur s’han posat d’acord per iniciar

converses sobre el conflicte que ha provocat el des-

plaçament de 700.000 persones, la fugida de

110.000 a la veïna Txad i la mort de 10.000 perso-

nes, la majoria dones i nens. 

Afganistan: rebel·lió d’un poderós senyor de la

guerra Més de cent afganesos han estat assassi-

nats a la província d’Herat, fronterera amb l’Iran,

en enfrontaments entre forces de seguretat i milí-

cies del poderós senyor de la guerra Ismail Jan. 

Per què Israel va matar Iassín Israel ha matat el

cap espiritual del moviment islamista Hamàs, Ahmed

Iassín, potser l’últim de la seva generació capaç d’a-

conseguir un acord entre Hamàs i l’Autoritat

Palestina pel que fa al procés de pau, una vegada

Israel s’hagi retirat de la franja de Gaza. 

Neteja ètnica a Kosovo La fugida de milers de

serbis demostra que els atacs i les manifestacions

dels albanokosovars no són incidents aïllats i espon-

tanis, sinó que són fruit d’una actuació planificada

d’un grup nacionalista albanès contra els serbis que

encara romanen a la província, i contra la UNMIK. 
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República Democràtica del Congo: temptativa

estranya de cop d’Estat S’ha avortat un intent

de cop d’Estat després que un comando, possible-

ment pertanyent a una unitat d’elit de l’exdirector

Mobutu Sese Seko, assaltés quatre instal·lacions

militars i una cadena de televisió privada a la capi-

tal, Kinshasa. 

Côte d’Ivoire, un procés de pau poc encoratja-

dor Una gran manifestació convocada per tota

l’oposició contra el president Gbagbo, fou durament

reprimida i es va saldar amb 37 morts, segons

dades oficials i amb més de 300, segons dades de

l’oposició. 

Atemptats suïcides a l’Uzbekistan Després de

diversos atemptats suïcides a l’Uzbekistan, que van

costar la vida a 19 persones, el president Karímov

ha aprofitat la violència per llançar una ofensiva

que ja ha causat 20 morts contra el grup islàmic

Hizb Ul-Tahrir. 

L’Afganistan: més milions per a la construcció

d’Estat Les delegacions de més de 60 estats i

organismes internacionals reunits a Berlín han

acordat concedir al Govern de Hamid Karzai noves

ajudes per valor de 8.200 milions de dòlars. 
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Canvis a Myanmar, realitat o il·lusió? S’imposa

en el si de la junta una línia més aperturista que

promou la celebració d’un congrés nacional, amb

participació dels grups ètnics minoritaris, per dis-

senyar una nova Constitució i establir un equilibri

entre l’autonomia local i l’autoritat central. 

Sri Lanka: l’escissió dels rebels afavoreix les

negociacions La represa de les negociacions

entre els Tigres d’Alliberament Tàmil i el Govern de

Sri Lanka sembla estar a l’abast de la mà. 

El Sudan davant el genocidi La pressió interna-

cional ha dut el Govern del Sudan i els dos movi-

ments rebels de la zona de Darfur a signar un acord

d’alto el foc per als propers 45 dies. 

Pròxim Orient: punt final a la política de nego-

ciacions L’acceptació per part de George W. Bush

del pla de pau unilateral del primer ministre israe-

lià, Ariel Sharon, posa fi a la política de negociació

entre Israel i els palestins i impedeix la creació

d’un Estat palestí viable. 
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Austràlia monopolitza les riqueses de Timor

Oriental Timor Oriental es troba en perill de con-

vertir-se en un Estat fallit, segons ha expressat el

president timorès Xanana Gusmao, perquè Austràlia

està intentant monopolitzar les explotacions petro-

líferes i de gas que es troben al mar del Timor. 

L’Índia, en el marasme del Nepal Les manifesta-

cions pacífiques a Katmandú contra el rei Gyanendra

i per la restitució del Parlament, han evolucionat els

últims dies cap a enfrontaments entre la policia i

simpatitzants de diversos partits polítics. 

L’ONU desarma els combatents de Libèria La

missió de pau de l’ONU ha començat a posar en pràc-

tica el seu programa de desarmament després que fra-

cassés un primer intent el passat mes de desembre. 

Aràbia Saudita, al centre de la xarxa terroris-

ta Un grup extremista vinculat a la xarxa terrorista

Al-Qaida s’ha atribuït la responsabilitat de l’atemptat

suïcida contra la seu del Servei de Seguretat a Riad,

Aràbia Saudita, en què van morir almenys deu perso-

nes i dotzenes en van resultar ferides. 

Pròxim Orient: Hamàs entra en la clandestini-

tat Després de l’assassinat del seu líder Abdel-Aziz

al-Rantissi, perpetrat a penes un mes després de l’as-

sassinat del líder espiritual Ahmed Iassín, Hamàs ha

decidit entrar temporalment en la clandestinitat.
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Un futur dividit per a Xipre El massiu “no” dels

grecoxipriotes al pla de pau del secretari general de

l’ONU, Kofi Annan, que defensava un model confe-

Abril 
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derat de dos estats, ha provocat que l’únic mur

d’Europa continuï en peu. 

Indonèsia: violència sectària a les illes

Moluques Ha ressuscitat l’espectre d’un nou con-

flicte sectari entre musulmans i cristians a les illes

Moluques, Indonèsia, després que l’última setmana

morissin més de 30 persones i en resultessin ferides

al voltant de 150. 

Soldats de Rwanda al Congo, alerta davant d’una

nova guerra Per primera vegada des de la fi de la

guerra el 2003, la missió de l’ONU a la República

Democràtica del Congo ha acusat Rwanda d’enviar

tropes al Congo. 

Sàhara Occidental: s’ajorna la recerca d’una solu-

ció al conflicte La decisió del secretari general de

l’ONU, Kofi Annan, de prorrogar fins al mes de febrer

de 2005 la missió de la Minurso al Sàhara Occidental,

ha estat rebuda pel Front Polisario amb decepció. 

Uribe llança l’ofensiva militar més ambiciosa de

la història de Colòmbia El president de Colòmbia,

Álvaro Uribe, ha adoptat una nova estratègia per

enderrocar la guerrilla anomenada “Pla Patriota”,

dissenyada entre l’Executiu, la cúpula de les Forces

Militars amb el Comando Sud i els departaments

d’Estat i Defensa dels Estats Units. 

Dies sagnants a Tailàndia 112 separatistes musul-

mans i diversos agents de seguretat moren després

dels atacs de grups de joves musulmans a comissa-

ries i bases militars a tres províncies del sud. 

Síria, objectiu terrorista Atemptat a Damasc con-

tra un edifici buit, que pertanyia a l’ONU, en què van

morir dos membres del comando i dos civils. 
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Nigèria: morir per una vaca i un tros de

terra Els últims dies, es calcula que més de 350

persones han estat assassinades durant enfronta-

ments violents entre l’ètnia tarok cristiana i la fula-

ni musulmana, assentades al centre de Nigèria. A

aquest fet s’afegeix el segrest de 250 dones i nens. 

Haití construeix el seu futur damunt del

caos Brasil ha acceptat liderar la força interna-

cional de pau de les Nacions Unides a Haití a par-

tir del proper 1 de juliol, data en què els cascos

blaus prendran el relleu a la força dirigida pels EUA. 

Sri Lanka: una nova oportunitat per a la pau?

Després de la formació del nou Executiu encapça-

lat per Chandrika Kumaratunga, els Tigres

d’Alliberament de la Terra Tàmil i el Govern cen-

tral, enfrontats en una guerra civil, han donat

mostres de la seva disposició per reprendre les

negociacions de pau. 

Geòrgia recupera la província separatista

d’Adzhària La fugida a Moscou del seu líder i

l’entrada triomfant del president de Geòrgia, a

Batumi, la capital portuària d’Adzhària, posa fi a

sis mesos de guerra freda entre ambdós líders. 

Israel: Sharon s’estavella Sharon perd el

referèndum del Likud, el partit conservador, sobre

el seu pla de retirada unilateral de Gaza, però es

manté ferm en el seu propòsit de continuar enda-

vant, i modificar el pla si és necessari. 
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Nepal es rebel·la contra el seu rei En un nou

intent per restablir el sistema democràtic al Nepal,

els partits de l’oposició van organitzar una vaga

general que pràcticament va paralitzar el país. 

Veneçuela: paramilitars colombians per a un nou

cop? El Govern veneçolà ha desmuntat una xarxa

de paramilitars colombians que s’entrenava en una

zona rural als afores de Caracas. 

Estrangulació dels drets humans a Tunísia La

lliga tunisiana dels drets humans, pionera de les

organitzacions de drets humans al Magrib, que

havia sobreviscut totes les temptatives de restric-

ció i estrangulació del seu espai de llibertat, està a

punt d’haver de tancar les portes per asfixia econò-

mica. 

Magnicidi a Txetxènia... però Putin no desis-

teix L’atemptat contra el president txetxè, Akhmed

Kadírov, posa al descobert el fracàs de la política de

Putin aplicada a Txetxènia, que ni sedueix la pobla-

ció ni és militarment capaç d’acabar amb l’acció

terrorista dels rebels. 

Sudan: les complicacions de la crisi de Darfur La

crisi humanitària ha empitjorat encara més, si això

fos possible, des que l’Exèrcit del Txad s’enfronta a

la milícia dels janjawid, que travessa la frontera del

Sudan per endinsar-se en el país veí i rabejar-se en

els camps de refugiats. 
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Colòmbia: zona d’exclusió per als paramili-

tars El Govern de Colòmbia ha firmat un acord

amb els paramilitars del grup il·legal Autodefensas

Unidas de Colombia per a la seva desmobilització

en el marc d’unes converses de pau que es duran a

terme durant els propers 12 mesos. 

Myanmar: l’assemblea per la Constitució, un

sainet El comitè organitzador està compost per

militars i buròcrates, gairebé els més de mil dele-

gats han estat escollits pels generals al poder i els

discursos han de passar la censura militar. 

Congo, camí cap a la reunificació La firma

d’un acord de desmobilització i participació en el

procés democràtic dels grups armats de la assetja-

da província d’Ituri i el nomenament d’onze gover-

nadors provincials significa un pas decisiu per a la

reunificació i reconstrucció del país.

La província indonèsia d’Aceh canvia la bota

militar per la civil Un any després que Djakarta

llancés la seva major ofensiva militar a Aceh, la llei

marcial ha estat substituïda per un estat d’e-

mergència, per la qual cosa el comandament mili-

tar torna a estar sotmès a l’autoritat civil. 

Iraq, carreró sense sortida L’assassinat del pre-

sident del Consell de Govern iraquià nomenat pels

Estats Units a només sis setmanes del planejat lliu-

rament de la sobirania és tot un símbol del des-

control i la ingovernabilitat. 
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Burundi: cascos blaus per emparar el final del

procés de pau El Consell de Seguretat de l’ONU

ha aprovat l’enviament de 5.650 cascos blaus a

Burundi. La tropa, la missió de la qual començarà

l’1 de juny, haurà d’avalar el procés de pau i les

properes eleccions de la tardor. 

Côte d’Ivoire: els acords de pau, a punt de

trencar-se Els representants de les Forces

Noves, els exrebels de Côte d’Ivoire, han exigit la

dimissió del president Laurent Gbagbo, després

que es destituïssin tres ministres del Govern de

reconciliació nacional per substituir-los per

homes lleials del seu partit. 

Caixmir, en el pensament del nou primer

ministre indi Quinze soldats i divuit familiars

van ser assassinats al Caixmir en un atemptat rei-

vindicat pel grup separatista musulmà Hizbul

Mujahidin. Mentre, a Nova Delhi prenia possessió

el nou primer ministre, Manmohan Singh. 

Nagorno-Karabakh, una dècada sense guerra i

pau Aquests dies se celebra el desè aniversari

de l’alto el foc entre Armènia i l’Azerbaidjan

enmig de frustracions i amenaces. La treva va

silenciar l’encreuament de foc entre ambdós paï-

sos que lluitaven per Nagorno-Karabakh, un

enclavament dins de l’Azerbaidjan amb una

població majoritàriament armènia, però no ha

produït un acord de pau. 

El Sudan: riscos i perills de l’acord de

pau Amb la firma de nous acords parcials entre

el Govern del nord del Sudan i el moviment rebel

del sud s’apropa el final de la guerra civil més

llarga d’Àfrica. 

Maig 


