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Desembre 1997

1-10. Japó. Es celebra a Kioto la Con-
ferència sobre el Canvi Climàtic, organit-
zada per Nacions Unides, que té com a
objectiu bàsic arribar a un acord sobre la
reducció de l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle, causants de l’augment de la
temperatura mundial.

2. Canadà. Conferència Internacional per
a la signatura del Tractat per a la Prohibi-
ció de mines antipersonals, que serà sig-
nada per més de 125 països, però amb
l’important absència dels Estats Units, Xina
i Rússia.

Pakistan. El president Faruk Ahmed Leg-
hari presenta la dimissió, acusant el pri-
mer ministre Nawaz Sharif de voler obte-
nir un poder absolut.

3. Corea del Sud. El ministre de Finances,
Lim Chang-yuel i el director general del
FMI, Michel Camdessus, signen un pla pel
qual el FMI coordinarà un préstec de
55.000 milions de dòlars perquè Corea -
11a potència econòmica mundial- alleu-
gereixi la seva economia. Es la més gran
operació financera feta a un país des de
la creació del FMI.

4. Haití. Inici de la retirada de tropes de
Nacions Unides degut al final del mandat
que aquestes tenien sobre el terreny.

6. Marroc. Eleccions per la formació de la
Càmara de Consellers (Senat), per vota-
ció indirecta. Amplia victòria de les for-
macions de centre i dreta.

Sri Lanka. Violents combats entre sol-
dats governamentals i els separatistes
tamils en diferents zones de l’illa, resul-
tant-ne morts més de 400 soldats d’amb-
dos bàndols.

7. Sèrbia. Eleccions presidencials. Per
tercera vegada en els darrers tres mesos,
un nou intent d’elegir un president pel
país. Boicot dels albanesos i de l’oposi-
ció democràtica. L’ex-comunista Milan
Milutinòvic i l’ultranacionalista Vojislav
Seselj hauran d’anar a una segona volta,
ja que cap dels dos ha aconseguit el per-
centatge suficient de vots per assumir el
poder.

8. UE-Mèxic. La Unió Europea i Mèxic
arriben a un acord per la creació d’una
“Associació Econòmica, concertació polí-
tica i cooperació”, que obrirà pas a una
àrea de lliure comerç euro-mexicana. Amb
aquest compromís, la UE vol veure com-
pensada la disminució de la seva presèn-
cia després de la signatura del Tractat de
Lliure Comerç entre Estats Units, Mèxic i
Canadà.

Tailàndia. Continua la crisi econòmica
asiàtica. El govern tailandès es veu obli-
gat a tancar 56 de les 91 entitats bancà-
ries del país, pas previ i obligatori per poder
rebre l’ajut del FMI.

9. Iran. Inici de la VIII Cimera de l’Orga-
nització de la Conferència Islàmica, que
agrupa a 55 països musulmans. Fortes
diferències entre el Guia de la Revolució,
Ali Jamenei, i el president de la República
iraní, Jatamí, qui propugna un acostament
a Occident.

9-10. Alemànya. Reunió del Consell Inter-
nacional per a l’Aplicació dels Acords de
Pau de Dayton, que reuneix els tres mem-
bres de la presidència col·legiada bòsnia.
Davant les amenaces europees, s’acorda
crear un passaport comú, una llei de ciu-
tadania i una llei sobre el funcionamet del
Consell de Ministres. Es reforça el paper
de l’Alt Representant, en mans de Carlos
Westendorp.

10. Noruega-Suècia. L’Organització de la
Campanya Internacional contra les mines
antipersonals (ICBL) i la seva fundadora,
Jody Williams, reben a Oslo el premi Nobel
de la Pau.

Rwanda. Més de 300 morts i 200 ferits
en un atac dels rebels hutus al camp de
refugiats de Mudenden, al nord-oest del
país; les víctimes són tutsis que fugien de
la regió congolenca de Masisi. Fonts no
governamentals consideren que els morts
poden arribar al miler.

11. Xile. Eleccions parlamentàries. Tot i la
victòria dels partits governants, l’avenç
electoral de la dreta no permetrà liquidar
la democràcia tutelada que ha bastit Pino-
chet.

Regne Unit.  Tony Blair, primer ministre
britànic, a Gerry Adams, líder del Sinn Fein
per parlar de la pacificació de l’Ulster. Es
la primera visita d’un líder del Sinn Fein a
un primer ministre britànic, 76 anys des-
prés de la històrica visita de Michael Collins
al Primer Ministre Lloyd George.

12-13. UE. Cimera de Luxemburg dels paï-
sos de la UE, que tracta la cinquena
ampliació de la UE. S’arriba al acord histò-
ric de l’ampliació a l’Est. En una primera
velocitat s’acorda acollir Polònia, Hongria,
Rep.Txeca, Estònia, Eslovènia i Xipre. Tur-
quia és convidada a la Conferència Euro-
pea, que és coneguda com la sala d’es-
pera per l’entrada a la UE. Lituània, Letò-
nia, Rumania, Bulgària i Eslovàquia
conformaran una futura ampliació.

14. Turquia. Mesut Yilmaz, primer minis-
tre turc, rebutja l’invitació de la UE per trac-
tar a la Conferència Europea del mes de
març el tema de la seva integració i anun-
cia un procés d’integració a Turquia del
nord de Xipre. Es una declaració de facto
de la ruptura del procés de pau pel con-
flicte xipriota.

16. OTAN. Es reuneixen a Brusel·les els
països membres de l’OTAN, l’acord prin-
cipal es l’invitació a Polònia, Hongria i la
República Txeca a adherir-se en un futur
a l’organització. Espanya s’integra total-
ment en l’estructura militar de l’OTAN.

18. Corea del sud. Eleccions presiden-
cials. Kim Dae Jung, històric líder oposi-
tor i defensor de les llibertats civils, derro-
ta a Lee Hoi Chang, aspirant del partit
governant. Obté un 40,4% dels vots
enfront del 38,6% de Hoi Chang.

Jamaica. Eleccions legislatives. El Par-
tit Nacional del Poble (PNP) del Primer
Ministre P.J.Patterson obté el triomf amb
el 55% dels vots, derrotant el Partit Labo-
rista i el Moviment Nacional Democràtic.
La jornada electoral ve marcada per diver-
sos esclats de violència.

19-20. Algèria. Continua l’escalada de
violència. En dos dies de fortíssima violèn-
cia 79 persones han estat assassinades,
segons versió oficial, a Larba, Lakhdària i
Blida.

21. Sèrbia. Eleccions presidencials. Per
cuarta vegada en els darrers tres mesos
votacions per elegir el nou president de la
República. Boicotejats per l’oposició
democràtica i la minoria albanesa, els dos
representats més votats en la primera vol-
ta, s’enfronten; resultant vencedor l’ofi-
cialista Milan Milutinovic. Vojislav Seselj,
del ultradretà Partit Radical, acusa el
Govern de frau electoral. Els països occi-
dentals reben alleugerits la derrota de
Seselj.

Lituània. Eleccions presidencials. Pri-
mera volta de les eleccions, l’ex-fiscal gene-
ral Arturas Vaulauskas, recolzat pels neo-
comunistes és el més votat, per davant de
Valdus Adamkus, un ecòleg nord-americà
d’origen lituà. Vaulauskas tot i la victòria,
no aconsegueix els vots suficients, fent-se
necessària una segona volta.

22. Mèxic. Grups paramilitars vinculats al
PRI (Partit Revolucionari Institucional)
assassinen a 45 indígenes indefensos a
Acteal, a la regió Los Altos, Chiapas. La
massacre, majoritàriament perpetrada con-
tra dones i nens, va dirigida contra els par-
tidaris de l’EZLN, Ejércitop Zapatista de
Liberación Nacional, que actua a la zona
des del gener de 1994. L’oposició i l’Esglè-
sia han acusat al Govern de no fer res per
aturar les matances.

24. Corea del sud. El G-7 i el FMI acor-
den realitzar un avançament del préstec
de 10.000 milions de dòlars per evitar el
col·lapse financer de Corea. L’acord és
possible ja que Lim Chang Yuel, ministre
d’Economia, reconeix que el deute extern
del país arriba a 200.000 milions de dòlars,
el doble del que havia admès anteriorment. 

25. Algèria. Eleccions al Consell de la
Nació, segona càmara del Parlament.
Victòria contundent de l’Agrupació Nacio-
nal Democràtica (RND), el partit del presi-
dent Liamin Zerual. Dels 96 escons en joc
n’obtè 80, que junt als 10 del Front d’Alli-
berament Nacional i els dos del Moviment
de la Societat per la Pau, fan que la coa-
lició governamental n’obtingui 92.
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27. Ulster. El procés de pau per Irlanda del
Nord en perill. L’assassinat, a la presó d’al-
ta seguretat de Maze, del terrorista para-
militar lealista Willy Wright, a trets, per part
de membres del INLA, escissió de ºl’IRA,
ha posat en perill les negociacions de Stor-
mont. L’escalada de violència continua per
la resposta dels lealistes; amb la mort d’un
ex-membre del IRA, Seamus Dillon, per
part de membres del LVF, companys de
l’assassinat Wright.

Algèria. Continua la tragèdia. En la set-
mana anterior al Ramadan continuen les
matances, 248 persones són assassina-
des al sud i sud-oest del país. La conti-
nuació de la violència fa intuir que el Rama-
dan serà encara més sagnant. A les pobla-
cions de Safsaf, Oued Sly y Hassi Bahbah
es repeteixen les escenes dantesques dels
darrers anys, mort i desolació.

29. Sèrbia. El nou president de Sèrbia,
Milan Milutinovic, assumeix les funcions
de president del país. Els 82 membres del
Partit Radical serbi, de Seselj, que ha tit-
llat de frau el procés electoral, abandona
la sala en el moment d’acatar el càrrec
Milutinovic, però sense boicotejar l’acte.

Algèria. En el primer dia del Ramadan
perpetrada la més gran matança en els sis
anys de guerra civil no declarada. 412 per-
sones -vells, nens i nenes majoritàriament-
són esquarterades, decapitades i esbulle-
rades a la província de Relizan, concreta-
ment a les poblacions de Uled Jerrarba,
Sidi Sahnin i Uled Bentayeb. L’exèrcit arge-
lí arriba un cop la massacre ja ha estat rea-
litzada, i malgrat totes les altres versions
solament reconeix 78 morts.

29-30. Kenya. Eleccions presidencials i
legislatives. Tot i el caos organitzatiu i les
fortes escenes de violència les eleccions
donen com a guanyador a l’actual presi-
dent i cap de la Unió Nacional Africana de
Kenya (KANU), Arap Moi. Els resultats
obtinguts fan que no sigui necessària una
segona volta.

Gener 1998

1. Burundi. Rebels hutus assassinen 284
persones en un camp de refugiats a la zona
de Rukamuru, prop de l’aeroport de la capi-
tal Bujumbura. Els múltiples assassinats
provoquen una fugida de refugiats.

Regne Unit. El Regne Unit assumeix la
presidència rotatòria de la Unió Europea.
Durant aquests sis mesos haurà de dirigir
el creixement de la UE a l’Est d’Europa i
Xipre i, ultimar el naixement de la moneda
única, sense que la lliura esterlina vulgui
formar part del sistema.

Ulster. Continua en crisi el procés de
pau. Durant la festa de l’arribada de l’any
nou la Força de Voluntaris Lealistes (LVP)
ataquen el Clifton Tavern, un pub catòlic
al nord de Belfast, produint un mort i cinc
ferits. Les tropes britàniques tornen a
patrullar pels carrers de Belfast.

2. França. Un moviment de persones en
situació d’atur realitza ocupacions per tot
el país. El moviment iniciat  a Marsella
amb l’ocupació del local de l’ASSEDIC,
Associació pel Treball a la Indústria i el
Comerç, encarregat de la gestió de l’as-
segurança de l’atur, s’extèn per tot el país.
Els aturats recolzats pel Partit Comunis-
ta Francès, els ecologistes, la CGT i
segons enquesta pública el 65% de la
població, demanen una prima de 3.000

francs. Lionel Jospin davant un problema
que afecta el 12,4% del país (3,1 milions
d’aturats) promet ajut.

3. Mèxic. Emilio Chayffet, secretari de
Governació (ministre de l’Interior) presen-
ta la dimissió, demanada per gran part de
l’opinió pública i l’oposició, al ser acusat
de crear i tolerar el clima d’impunitat i
violència que provocà la massacre a Chia-
pas. Paral.elament unitats de l’Exèrcit rea-
litzen un ampli desplegament militar a La
Realidad, cuartel general de l’EZLN i lloc
des d’on el Subcomandant Marcos envia
els seus missatges.

4. Israel. David Levy, ministre d’exteriors
del govern Netanyahu, presenta la dimis-
sió en no estar d’acord amb la política
palestina del govern i en el retall social que
es planteja en el pressupost. La dimissió
del líder moderat del partit Gesher fa que
els falcons assumeixin més poder i que els
palestins perdin el seu millor interlocutor.

Lituània. Sorpresa a la segona volta de
les eleccions presidencials a l’estat bàltic.
L’americano-lituà Adamkus, que en la pri-
mera volta assolí un 27,8% dels vots assu-
meix la presidència al vencer per un ajus-
tat 50,29% per un 49,71% a l’ex- fiscal
Paulaskas, que en la primera volta havia
tingut un recolzament del 45,3% de l’e-
lectorat. 

5. Itàlia. El Govern de Prodi demana aju-
da a la Unió Europea per tal de fer front a
l’èxode kurd, que ja arriba a 1.200 perso-
nes, els quals han demanat asil polític al
país. Alemanya i Turquia critiquen oberta-
ment la política italiana de braços oberts.

7. Xile. La Càmara de Diputats aprova una
declaració de rebuig i de repudi a l’incor-
poració de Pinochet al Senat com a sena-
dor vitalici.

8. Indonèsia. Persisteix la tempesta
monetària asiàtica i la rúpia indonesia cau
un 22,8% en un sol dia i la borsa perd 12
punts; la crisi financera es tradueix en mos-
tres de pànic de la població, reflexat en
l’assalt a supermercats i l’acaparament
d’aliments. 

Rwanda. Nou monges catòliques
assassinades al poblat de Rwerere, al
noroest de Rwanda, en un atac realitzat
per rebels hutus. La situació a la zona
dels Grans Llacs no és de guerra ober-
ta, però és evident que la lluita s’amplia
cada dia més.

9. Ulster. La ministra britànica per Afers
de l’Ulster, Mo Mowlam, relitza un gest
ferm per mantenir en vida el procés de pau
al visitar els presoners lealistes i republi-
cans de la presó de màxima seguretat de
Maze.

11. Cuba. Eleccions al Parlament i a les
Assemblees Provincials. 601 candidats
opten a 601 escons a les eleccions gene-
rals d’avui. Fidel Castro considera que
aquestes eleccions no envegen res a les
que es realitzen a Europa. El resultat és
una “victòria” per la revolució de Fidel. Els
vots en blanc i els nuls no superen el 9%.

Pakistan. 22 musulmans xiites assassi-
nats en un cementiri de Lahore, capital de
la provincia de Punjab, per tres militants
extremistes de la majoria sunní. Les morts
s’inscriuen en la constant violència entre
aquests dos grups del Punjab, que a 1997
va provocar més de 150 persones assas-
sinades. Cal dir que a la resta del país la
convivència entre els dos grups no és con-
flictiva.

Algèria. Continua l’horror. 400 persones
assassinades a Sidi Hamed, a 30 km. d’Al-
ger, després de que els integristes han fet
esclatar una bomba a una videoteca on hi
havia una alta nombre de persones; l’ex-
plosió ha fet sortir ràpidament a la gent,
essent ametrallats. La sensació d’impuni-
tat amb la que actuen els grups terroris-
tes és cada dia més patent.

12. Mèxic. Més de 100.000 mexicans es
manifesten a la capital contra l’assassinat
de 45 persones a Acteal, cridant consig-
nes contra els militars i demanant al Govern
la fi de la guerra bruta.

14. Montenegro. Partidaris del president
derrotat electoralment Momir Bulàtovic -
home de palla de Slobodan Milosevic-
intenten frenar l’investidura del nou presi-
dent Milo Djukànovic, efectuant atacs con-
tra la seu del Parlament i als principals
carrers de la capital, Podgòrica. 45 poli-
cies i 6 manifestants resultent ferits en els
disturbis. Djukànovic és investit a Cetinje,
antiga capital montenegrina.

Croàcia. Croacia recupera de forma pací-
fica la plena sobirania sobre la totalitat del
seu territori seguint els acords de Dayton
i d’Erdut. Després de dos anys de mandat
de Nacions Unides, el ric territori de l’Es-
lavònia oriental -que va ser ocupat pels
serbis- és recuperat pels croates i esdevé
el punt final del conflicte croato-serbi que
s’inicià el 1991.

16. Turquia. El Refah, Partit del Benestar,
de signe islamista, il_legalitzat pel Tribu-
nal Constitucional de Turquia per atemp-
tar contra l’Estat laic. Necmettin Erbakan,
president del partit i Primer Ministre entre
juny del 1996 i juny de 1997, inhabilitat per
un període de cinc anys. El Refah va obte-
nir en les darreres legislatives el 21% dels
vots i té 4,2 milions d’afiliats; es conside-
ra que la ja esperada sentència conduirà
cap a un nou partit de signe islamista i que
serà dirigit per noves cares.

17. Estats Units. Bill Clinton és el primer
president dels Estats Units en exercici que
es veu obligat a prestar declaració com
acusat en un procés civil, endegat per Pau-
la Jones, que denuncia a Clinton per asset-
jament sexual. La declaració del president
s’ allarga més de quatre hores.

Guinea Equatorial. Angel Serafín Seriche
restablert en les seves funcions de Primer
Ministre pel president Teodoro Obiang 48
hores després que presentés la dimissió.

18. Bòsnia i Hercegovina. El Parlament
serbo bosnià elegeix un Govern d’Unitat
Nacional de la República Srpska, encapça-
lat per Milorad Dodik, un polític moderat i
prooccidental. Dodik, líder del minoritari
Partit dels Socialdemòcrates Independents
(2 dels 83 escons del Parlament), es decla-
ra partidari dels Acords de Dayton i de la
franca col.laboració amb la comunitat inter-
nacional, considerant clau de futur la recu-
peració econòmica de la república.

20. Rep. Txeca. Vaclav Havel és reelegit
president de la República en segona ron-
da, en un moment difícil pel país, després
de la dimissió forçada de Vaclav Klaus.

Algèria. Una troika comunitària, forma-
da per Gran Bretanya, Àustria, Luxemburg
i el vice-president de la Comissió Europea,
Manuel Marín, visita Algèria on en menys
de 24 hores s’entrevisten amb l’oposició
del país i els Govern algerià, però no se’ls
deixa conversar amb les víctimes del terro-
risme.
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21-25. Cuba. Històrica visita de Joan Pau
II a Cuba, on és rebut per decenes de
milers de cubans. El cap de l’Església en
la benvinguda demana que Cuba s’obri al
món i que el món s’obri a Cuba. Reclama
l’alliberament de presoners polítics i l’o-
pertura de reformes democràtiques.

22. Bòsnia i Hercegovina. Detingut Goran
Jelisic, un dels serbo-bosnis que reclama
el Tribunal de La Haia, acusat d’haver
assassinat 16 musulmans l’any 1992 al
camp de detenció de Luka. 

24. Guinea Ecuatorial. Fonts de l’oposi-
ció democràtica guineana condemen les
detencions i posteriors tortures a cente-
nars de persones de l’ètnia bubi, acusats
pel Govern Obiang de pertanyer al MAIB,
Moviment d’Autodeterminació de l’Illa de
Bioko. El govern respon que tan sols “ha
neutralitzat a nou terroristes”.

28. Estats Units. Bill Clinton, un cop fre-
nat l’impacte inicial del seu nou escàndol
sexual amb la ex-becària Mònica Lewins-
ki, està decidit a un nou atac contra l’Iraq,
per la continuada oposició al control d’ar-
mament als palaus presidencials. Gran Bre-
tanya dona suport als Estats Units, però
els països àrabs, França i Rússia busquen
vies de diàleg com a solució del conflicte.

29. Algèria. Fi del Ramadan més violent.
Més de 1.000 persones han estat assas-
sinades en el que ja es coneix com el
Ramadán més sagnant que ha patit Algè-
ria des de l’inici de la guerra civil no decla-
rada. 34 persones mortes en el darrer dia
del Ramadan a les regions de Yelfa i
Laguat.

Febrer

1. Sri Lanka. Més de 300 guerrillers tàmils
i 20 soldats de l’Exèrcit de Sri Lanka morts
en violents combats al nord de l’illa. Els
separatistes tàmils responen amb un nou
atac a Kilinochi, al sud de la península.

Costa Rica. Eleccions a la presidència
de la República en un clima d’apatia. Els
dos milions de votants cridats a les urnes
elegeixen a Miguel Angel Rodríguez, líder
del PUSC, Partido de Unidad Social-Cris-
tiano. El PLN, Partido de Liberación Nacio-
nal, actualment al poder, pateix una for-
tíssima devallada.

3. Armènia. El president armeni Levon Ter-
Petrosian presenta la dimissió davant les
fortes crítiques a la seva posició entorn
l’Alt Karabakh, enteses com una búsque-
da de compromís amb el Govern àzeri. La
dimissió de Ter-Petrosian pot provocar una
crisis a la ja de per sí inestable Trans-
caucàsia. Robert Kocharian substituirà a
Petrosian.

4. Marroc. Hassan II encarrega per pri-
mera vegada a un socialista la formació
de govern. Abderraman Yussufi, líder del
partit més votat en les darreres legislati-
ves del 14 de novembre, haurà de buscar
aliats per poder-ho portar a terme. 

Afganistan. Un fort terratrèmol a la pro-
víncia de Tajar -prop de la frontera amb
Tadjikistan- provoca més de 4.400 morts. 

6. França. El prefecte Claude Erignac, la
més alta autoritat de l’Estat francès a l’illa
de Còrsega, assassinat a trets. Una orga-
nització nacionalista desconeguda fins al
moment, Sampieru, és la probable exe-
cutora.

7. Bòsnia i Hercegovina. Els serveis d’in-
tel_ligència de l’Armija capturen en una
espectacular acció especial Hajika Turaj-
lic, serbo-bosni acusat d’haver assassinat
el viceprimer ministre bosni Goran Vasic.
Els dirigents serbo-bosnis critiquen l’ac-
ció, i acusen les autoritats bòsnies de
segrest.

8. Xipre. Eleccions presidencials. El con-
servador Glafcos Clerides és el candidat
més votat, però caldrà esperar a una sego-
na volta per veure quin serà el candidat
elegit.

Algèria. Una delegació d’eurodiputats
visita Argèlia amb l’objectiu d’obrir un espai
al diàleg; els parlamentaris europeus es
troben amb la negativa de les autoritats
algerianes de poder visitar les zones ata-
cades i els supervivents de les matances.

9. Geòrgia. Xeverdnadzé, president de
Geòrgia, surt il.lès d’un espectacular
atemptat a Tiflis. Les autoritats georgianes
acusen de l’acció l’il.legal organització Mje-
drioni.

11. Sierra Leone. Les forces africanes de
pau liderades per Timothy Shelpidi inicien
l’atac a la capital, Freetown, per derrocar
el colpista Paul Koroma. En un intens bom-
bardeig, les tropes africanes de pau volen
retornar el poder a Ahmed Tejan Kabbaj,
antic president elegit democràticament. La
ciutat cau en poques hores de lluita i el
colpista és detingut.

12. Cuba. El règim de Fidel Castro allibe-
ra uns 200 presoners polítics i comuns. La
més gran amnistia des de 1979, quan Cas-
tro alliberà 3.600 presoners en el marc de
diàleg amb l’exili cubà, és vista com una
resposta al prec de Joan Pau II, tot i que
de la llista donada pel cap vaticà uns 70
presoners continuen privats de llibertat.

13-14. Indonèsia. La difícil situació econò-
mica del país, produïda pel fort increment
de preus, es plasma amb atacs a la mino-
ria xinesa. La violència es situa principal-
ment a la ciutat costanera de Pamanukan,
a l’illa de Java, on almenys un xinès és
assassinat i decenes en resulten ferits.

Bòsnia i Hercegovina. Dos serbo bos-
nians dels reclamats pel Tribunal Interna-
cional de La Haia s’entreguen voluntària-
ment al nord de Bòsnia, a la ciutat de
Bosanski Samac. Són els primers serbo-
bosnis que s’entreguen voluntàriament a
forces de l’ONU.

15. Xipre. Segona volta de les eleccions
presidencials. El conservador Glafcos Cle-
rides reelegit cap de l’Estat de Xipre per
un ajustat marge davant de Giorgios Iaco-
vu, líder socialista.

Algèria. Continuen les matances. En els
darrers tres dies 36 persones assassina-
des a les poblacions de Tasmena i Sidi
Amer.

16. Índia. Inici del procés electoral a la
Índia per a la formació de Govern, La prin-
cipal figura de les eleccions és Sònia Gand-
hi, la vídua de Rajiv Gandhi, que ajudarà
al Partit del Congrés, davant la força del
nacionalista BJP, Partit del Poble de la
India, màxim candidat a formar Govern.

19. Kuwait. Tropes nord-americanes arri-
ben a Kuwait en el desplegament militar
Tro del Desert. En i el context internacio-
nal busca una solució pactada al conflic-
te.

Sèrbia. Milan Milutinovic, president ser-
bi, designa a Mirko Marjànovic com a pri-
mer ministre en funcions, amb l’objectiu

d’apuntalar la debilitada economia sèrbia
i ningunejar el problema de Kosovo. Tan
el primer ministre, Marjànovic, com el pre-
sident Milutinovic, són dos aliats incondi-
cionals de Slobodan Milosevic.

UE. El Parlament Europeu aprova per 129
vots a favor i 77 en contra una resolució
que repudia l’autonomenament de Pino-
chet com a senador vitalici del Senat xilè.

Geòrgia. 4 observadors de Nacions Uni-
des segrestats a la població de Zugdidi,
feu dels seguidors de l’antic president
Zviad Gamsajurdia. Els segrestadors recla-
men l’alliberament dels 11 detinguts per
l’intent d’assassinat del president Xever-
nadze.

20. Iraq. Kofi Annan, secretari general de
Nacions Unides, inicia una visita a Iraq per
intentar trobar una solució pactada al con-
flicte creat pel bloqueig de Hussein a la
inspecció de la UNSCOM als palaus pre-
sidencials.

Ulster. El Sinn Fein és expulsat de la Tau-
la per la Pau per l’Ulster, que es realitza al
Palau de Stormont. L’expulsió és una res-
posta a l’assassinat de dos protestants
pro-britànics, dels quals ha estat respon-
sabilitzat l’IRA.

21-22. Regne Unit. Reunió dels G-7 més
Rússia. La reunió dels 7 països més indus-
trialitzats del món més Rússia reunits a
Londres reclama al Japó un pla de reacti-
vació econòmica per poder així aturar la
crisi econòmica asiàtica. A la reunió s’a-
corda la creació d’un Pla pel Treball.

22. Iraq-ONU. Kofi Annan, secretari gene-
ral de Nacions Unides, aconsegueix un pla
que evita la solució militar del conflicte.
L’acord amb Sadam Hussein contempla
l’obertura dels palaus presidencials sen-
se límits a les forces de la UNSCOM, que
hauran d’anar acompanyades de diplomà-
tics de cada país del Consell de Segure-
tat de l’ONU i la potenciació del programa
aliment per petroli. Els Estats Units mos-
tren les seves reserves al pla acordat. La
satisfacció és, però, generalitzada.

23. Albània. La ciutat de Shkodra, al nord
del país, pateix l’atac d’una banda arma-
da, creant por generalitzada entre la pobla-
ció i extenent-se de nou la sensació de
caos generalitzat que va patir el país mesos
enrera. Fatos Nano, primer ministre, res-
pon amb la destitució del cap de polícia.

25. Corea del sud. Kim Dae-Jung pren
possessió del càrrec de president de
Corea. El president pretèn obrir el país a
buscar noves relacions amb Corea del
Nord i renovar el sistema, donant noves
atribucions al paper del primer ministre,
implicar-se en la democratització del país
i impulsar l’economia.

26. Geòrgia. Alliberats els observadors de
Nacions Unides sans i estalvis. que havien
estat segrestats a Zugdidi.

Suïssa. Tensió entre el Govern suís i Isra-
el arràn de la detenció de cinc agents del
Mossad, servei d’inteligència israelià, quan
col.locaven micròfons a una casa de Ber-
na. El Govern israelià demana excuses
ràpidament. 

27. UE. La Comissió Europea avalua les
condicions dels països per l’entrada a la
Moneda Única. 14 dels 15 països cum-
pleixen els requisits, tan sols Grècia no
cumpleix les prerrogatives. Regne Unit,
Dinamarca i Suècia s’autoexclueixen de la
seva entrada a la moneda única en la pri-
mera fase.
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28. Colòmbia. La guerrilla FARC, Forces
Armades Revolucionàries de Colòmbia,
arrassen una unitat d’elit de l’exèrcit colom-
bià en la selva del Caquetà. Es calcula que
entre 80 i 100 soldats colombians moren
en l’atac de la principal guerilla que ope-
ra al país.

Març

1-2. Sèrbia-Kosovo. 16 kosovars i 4 sol-
dats serbis morts al poble de Likosane, a
la regió de Srbica, en el fet més greu de la
tensió entre serbis i la majoria albanesa de
Kosovo des del 1990. La repressió de
l’Exèrcit serbi és vista, segons fonts sèr-
bies, com una resposta a les diferents
emboscades contra interesos serbis per
part de l’Exèrcit d’Alliberament de Koso-
vo (UCK). Pels kosovars és un exemple
més de la política de neteja ètnica de Milo-
sevic. La policia sèrbia reprimeix durament
a milers d’albanesos que protestaven a
Pristina contra la repressió sèrbia.

3. Índia. Les eleccions arriben a la fi, des-
prés de diverses fases de votació al llarg
del país, amb la victòria del nacionalista
Partit del Poble de l’Índia (BJP) que vore-
ja la majoria absoluta amb 240 escons,
seguit del Partit del Congrés que n’obté
166. La veritable guanyadora dels comi-
cis és Sònia Ghandi que gràcies a la seva
presència en el procés electoral permet
frenar la caiguda anunciada del Partit del
Congrés.

4. Israel. El president israelià, Ezer Weiz-
man, és reelegit per un segon mandat de
cinc anys gràcies al suport de 63 dels 120
membres del Knesset. Saúl Amor candi-
dat del governant Likud n’obté 49.

5. EUA-Puerto Rico. La Càmara de Repre-
sentants nord-americana aprova per un
sol vot la consulta sobre l’autodetermina-
ció de Puerto Rico. La Càmara, per la qual
l’actual situació de l’Illa és colonial, con-
siderarà el resultat vinculant pel Govern de
Washington.

Grans Llacs. A Butengo, República
Democràtica del Congo, els combats
entre les tropes de Kabila i les milícies
mai-mai produiexen més de 300 morts.
A Rwanda, l’exèrcit del país, majoritària-
ment tutsi, ataca extremistes hutus,
morint-ne almenys 135.

Sèrvia-Kosovo. Continua la repressió
de les forces sèrbies contra la majoria alba-
nesa de Kosovo. Les tropes de Milosevic
ataquen la regió kosovar de Drenica; a Pre-
kaz són assassinades almenys 26 perso-
nes considerades pel Govern serbi terro-
ristes. Fonts albaneses xifren en 75 les per-
sones assassinades per les tropes sèrbies.

6. Turquia. Els islamistes turcs s’organit-
zen en un nou partit, el Partit de la Virtud
(Fazilet), hereu del prohibit Partit del Benes-
tar (Refah), i continuen essent el principal
grup al Parlament.

8. Colòmbia. Eleccions parlamentàries
enmig d’un profund descrèdit de la clas-
se política pels flagrants casos de corrup-
ció. Les eleccions marcades per un alt abs-
tencionisme d’un 56%, i pels fets de
Caquetà, on van morir la majoria de sol-
dats d’una unitat d’elit, donen la victòria
al Partit Liberal del president Samper i mar-
quen una forta caiguda dels partits d’es-
querra.

9. Sèrbia-Kosovo. Milers de manifestants

es concentren a Pristina, capital de Koso-
vo, per protestar pacíficament contra l’ac-
tuació de les tropes sèrbies. La policia sèr-
bia dóna la xifra de 60 cadàvers, d’entre
ells 14 dones i 12 nens, però es calcula les
morts en més de 200. Felipe González és
abalat per les grans potències com a
mediador del conflicte.

10. Indonèsia. El Parlament indonesi, en
un 90% d’elecció directa o indirecta del
president i del 10% restant que ha d’aca-
tar els principis de Govern, reelegeix Suhar-
to per un setè mandat de cinc anys. El vice-
president escollit i el Govern format, entre
el que es troba una de les seves filles, no
agrada al FMI.

Israel. Tres treballadors palestins morts
i dos de molts greus per un “error” de dos
soldats israelians en un control de carre-
tera prop d’Hebrò. L’assassinat dels pales-
tins i la posterior posada en llibertat dels
soldats provoca una onada de protestes
als carrers que recorda escenes de la Inti-
fada.

Índia. El líder moderat nacionalista hin-
dú, Atal Behari Vajpayee, cap del BJP, Bha-
ratiya Janata Party, és l’encarregat de for-
mar Govern després d’haver-li-ho propo-
sat el president de la República, K.R.
Narayanam.

10-11. Xile. Pinochet abandona el coman-
dament de l’Exèrcit xilè a l’Escola Militar
de Santiago, lloc conegut com a centre de
repressió durant la dictadura, i cedeix el
seu lloc al general Ricardo Izurieta. El dic-
tador Pinochet no abandona el seu paper
en la política del país ja que s’autonome-
nat senador vitalici.

11. Dinamarca. Eleccions parlamentàries.
La coalició de centre-esquerra de Poul
Nyrup Rasmussen és la vencedora per un
mínim marge davant el liberal Uffe Elle-
mann-Jensen. L’actual primer ministre Poul
Nyrup Rasmussen governarà amb coali-
ció del partit Radical.

12. UE. La Unió Europea i els 11 països
convidats en un futur a pertànyer-hi es reu-
neixen a la Conferència Europea. El més
destacable és la no assistència de Turquia,
en una conferència on el principal tema de
debat és l’ampliació de la UE a l’Est.

Sèrbia-Kosovo. Continua la repressió
sèrbia a Kosovo. Els albanesos de Koso-
vo denuncien la política de neteja ètnica
sèrbia.

13. Corea del Sud. Kim Dae Jung, el
recent elegit president coreà, promulga
una àmplia amnistia que abarca el 12% de
la població, és a dir, a 5,5 milions de core-
ans.

14. Marroc. Després de llargues negocia-
cions, Abderraman Yussufi, aconsegueix
formar Govern. Una coalició de centre-
esquerra és la que presenta al palau pre-
sidencial de Hassan II. Yussufi és el primer
socialista després de 40 anys que dirigirà
el Govern marroquí.

Índia. Sònia Ghandi, vídua de Rajiv Ghan-
di, és elegida presidenta del Partit del Con-
grés Indi.

15. França. Eleccions regionals a França.
Tot i la victòria percentual de la coalició
d’esquerres, es destaca el resultat del fei-
xista partit de Le Pen, el Front Nacional,
que esdevé àrbitre de la situació política.

16. Armènia. Primera volta de les elec-
cions presidencials. La victòria del cap
d’Estat interí i ex-líder de l’enclau d’Alt
Karabakh, Robert Kocharian, amb un 38%

de vots i el segon lloc amb un 30% dels
vots per Karen Demirchian, antic cap
comunista de la república caucàsica, fa
que aquests siguin els dos protagonistes
de la segona volta presidencial.

Xina. L’Assemblea Nacional Popular
(ANP), l’organ legislatiu de Xina, aprova la
nova direcció col.legiada del país, entre
els que cal destacar la reelecció de Jiang
Zemin com a President de la República,
essent també Secretari General del Partit
Comunista, l’elecció del discutit Li Peng
al front del Parlament, i el renovador Zhu
Rongji, com a nou cap de Govern.

19. Índia. Atal Behari Vajpayee, líder del
partit nacionalista hindú, Bharatiya Jana-
ta Party, és el nou primer ministre de l’In-
dia gràcies a la fràgil coalició aconsegui-
da amb 12 petits partits. 

20. França. Terrabastall polític a França
pel pacte de cinc notables francesos de la
dreta amb el Front Nacional de Jean-Marie
Le Pen.

22. Sèrbia-Kosovo. Eleccions “presiden-
cials” a Kosovo, tolerades pel règim ser-
bi. Ibrahim Rugova, el líder de la Lliga
Democràtica de Kosovo (LDK) i actual pre-
sident de la República de Kosovo, -no
reconeguda internacionalment- reelegit al
càrrec. En un moment de forta tensió amb
el règim serbi, cal destacar que el 85% de
la població albanesa dóna el seu suport al
procés electoral.

Moldavia. El Partit Comunista és el par-
tit més votat, amb un 30% dels vots, en
les eleccions parlamentàries, segons la
Comissió Electoral Central.

23. Fed. Russa. Ieltsin destitueix tot el
Govern de forma sorprenent, tot i dema-
nar que els ministres continuin en els seus
càrrecs fins l’elecció del nou primer minis-
tre, Serguei Kirienko –un jove tecnòcrata–. 

24. Sèrbia-Kosovo. Nous enfrontaments
a Kosovo amb el resultat de quatre alba-
nesos i un policia serbi morts. S’estableix
un nou Govern a Belgrad entre els antics
comunistes i el Partit Radical d’extrema
dreta de Vojislav Seselj, contrari als acords
de Dayton.

25. Tadjikistan. Nous enfrontaments entre
el Govern de la república i forces islamis-
tes. Després d’un fort intercanvi de trets,
20 persones perden la vida.

Colòmbia. Es dona a la llum pública el
pre-acord de pau signat a Madrid el 9 de
febrer entre el govern de la nació i l’ELN,
Exèrcit d’Alliberament Nacional, liderat pel
ex-sacerdot espanyol, Manuel Pérez.

26. Algèria. 58 civils morts en dos atacs
realitzats per forces islamistes al sud-oest
del país, concretament a Ued Buaicha i
Adda Bensekran.

29. Ucraïna. Eleccions parlamentàries a
Ucraïna amb el rerafons de la tensió amb
els tartars de Crimea que no tenen reco-
negut el dret a vot ja que encara no se’ls
ha concedit la nacionalitat ucraïnesa. Els
comunites amb un 25% dels vots són els
clars vencedors davant el centre i la dre-
ta. El President Leònid Kuchma i els nacio-
nalistes ucraïnesos són els grans perjudi-
cats dels resultats electorals.

Algèria. 70 integristes islàmics assassi-
nats a la zona de Relizan, després d’una
intensa pressió de l’Exèrcit argelià.

29. Israel-Palestina. El dirigent militar del
moviment integrista palestí Hamas, Muh-
yidden al Sharif, assassinat a trets i des-
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prés el seu cos fet volar per més de 50 kg
d’explosius. La notícia de la seva mort pro-
dueix una onada de protestes als territoris
ocupats. Es desconiex encara l’autoria del
crim.

30. Armènia. Segona volta de les eleccions
presidencials a Armènia. Robert Kocharian,
primer ministre i president provisional, és ele-
git amb més del 60% dels vots, enfront Karen
Demirchian. La victòria és considerada una
dificultat més per l’assoliment de l’estabili-
tat a l’enclau de l’Alt Karabakh.

Romania. El primer ministre, Víctor Cior-
bea, presenta la dimissió per la manca de
suport parlamentari. El president, Emil Cons-
tantinescu, accepta la dimissió i cedeix el
càrrec a l’actual primer ministre, Gavril Dejeu.


