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Çatışmaları
şmaları Araştırma Enstitüsü (HIIK)
(HII ’’Çatışma
Barometresi 2015’’ ile global, güncel veri
v ve analizlerini sunuyor. HIIK
K kendi metodolijsine göre, 2015
yılında 409 çatışma belirledi. Bunlardan 223 u şiddetliydi.
şiddetliydi. Savaş sayısı 19’da kalırken, sınırlı savaş
sayısı 24’te düştü.
2014 ile karşılaştırıldığında, HIIK
K üç yeni savaş
sava gözlemledi. Türkiye’de,
de, PKK ve hükümet
h
arasındaki
çatışmanın kızışması iki senelik ateşkesi sona erdirdi.
Filipinler’de, BIFF
FF savaşçıları ve askerler arasında şiddetli çatışmalar oluştu. Son olarak, Güney
Sudan'da çeşitli halk grupları arasındaki büyükbaş hayvan ve ekilebilir arazi paylaşımından
kaynaklanan çatışma, kızışarak savaşa dönüştü. Başka 16 savaş daha 2015 yılında da aynı şiddette
şi
devam etti.
Hemen hemen dünyada ki politik çatışmaların dörtte biri, Sahara çölünün güneyinde gözlemlendi.
Boko Haram, taktiklerini değiştirerek, Nijerya’nın komşularına karşı saldırılarını artırdı.
Toplam olarak, en az 12.000 kişi bu çatışma esnasında öldu
ldu ve 2.4 milyon insan göç etmek zorunda
kaldı.
Sudan ve Güney Sudan’da ise 5’ten fazla savaş kayıtlara geçti. Aynı zamanda Merkez Afrika
Cumhuriyeti ve Somali’deki muhalif taraflar arasında ağır çatışmalar ortaya çıktı.
çıktı Bilhassa Kenya’da
İslamcı grup al-Shabaab’ın saldırıları artı.
Orta doğu`da Afganistan, Irak, Suriye ve Türkiye, Kuzey Afrika`da Yemen ve Libya`da savaşlar
kaydedildi. `İslam Devleti` (IS)) olarak adlandırılan örgüte karşı verilen savaşta, Suriye, Irak ve bazı
bölge hükümetleri uluslararası koalisyon tarafından
tarafından desteklendi. Buna rağmen IS 2015’ te saldırılar
düzenleyerek etki alanını genişletti. Örneğin Afganistan,
Afganistan, Fransa ve Bengladeş’te. Mağripin
Mağripi birçok
bölgesinde de etki alanını pekiştirdi.
Asya ve Okyanusya`da çatışmaların yüzde doksanı düşük ya da şiddetli
şi detli olmayan bir düzeydeydi.
Toplam olarak, Myanmar, Filipin ve Pakistan`da 6 yüksek şiddetli çatışma gözlemlendi. Ayrıca Kore
Yarımada`sında, askerden arındırılmış bölgede kara mayını patlaması sonucu
sonu
iki askerin ağır
yaralanması tansiyonu yülseltti. Amerika kıtasında 2015 de, Meksika`daki uyuşturucu
uyuşturu savaşının
yanında, bilhassa hükümetler
ükümetler ile yerli ve diğer muhalif gruplar arasında ki şiddetli çatışmalar iz bıraktı.
Avrupa`da ihtilaflar 2015’te rakamsal
rakamsal olarak artmasına rağmen bunların çoğunda şiddet kullanılmadı.
Tek yüksek yoğunluklu çatışma Ukrayna’da ayrılıkçılar ile hükümet arasında, Donbas
D
bölgesinin
kontrolü için çıktı ve 4.000
000 kişinin ölümüne yol açtı. 2015 yılında kayıtlara yedi yeni çatışma geçti,
bunlardan ikisi Kongo`da ve Sırbistan`daki muhalif guruplar arasında ve ayrıca bir çatışmada
Nikaragua hükümeti ile yerli halklar
lklar arasında oldu. 2015’te
2015’te HIIK 75 devletler arası, 280 ülke içi ve 55
bölgesel çatışma kaydetti. Ülkeler arasında ki çatışmaların
çatışmaların çoğunluğu düşük yoğunluklu çatışmalar
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olarak cereyan etti. 2015’te devleter arası en fazla çatışmaya girmiş olan ülkeler US ( 12) , Rusya ( 8 ),
Türkiye ( 6 ), İran ( 5 ), Japonya ( 5 ) ve ÇHC ( 5 ).

Heidelberg Uluslararası Çatışmaları Araştırma Enstitüsü kendisini 1991 yılından bu yana, dünya
çapında devlet dahilinde ve devletlerarası siyasi çatışmaların araştırma, belgeleme ve
değerlendirmesine adamıştır. Yıllık olarak yayınlanan "Çatışma Barometresi " şiddet ve şiddet
içermeyen çatışmalara güncel gelişmelere genel bir bakış içerir. Son sürümü www.hiik.de/en ücretsiz
olarak indirilebilir (26 Şubat tarihi itibarıyla, 2016 saat 12de).
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