A l’Hamada, la regió més hostil del Sàhara, viuen
refugiats centenars de milers de persones des de fa 30 anys
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Igualada 2005

butlletí igualada solidària

ACAPS ANOIA

>Presentació
Ens ha semblat oportú que el butlletí d'Igualada
Solidària dedicat a ACAPS aparegui abans de l'estiu, que és l'època en què famílies de la nostra ciutat i comarca acullen infants sahrauís, mostrant la
seva solidaritat amb aquest poble que viu situacions molt dures. L'Ajuntament d'Igualada signà
l'any 1997 un protocol d'amistat amb el campament de refugiats de Mahbes. Però amb la solidaritat no n'hi ha prou. ACAPS així ho entén i continua
treballant també per aconseguir el suport polític
que el poble sahrauí necessita, per tal que es compleixin les resolucions del Consell de Seguretat de
l'ONU i s'acabi d'una vegada per totes amb el patiment i la tragèdia d'un poble oblidat, que confia
en la legalitat internacional i que espera que, 30
anys després de l'ocupació marroquina, es faci justícia.
Montserrat Mateu i Pons
Regidora de Cooperació i Solidaritat

>ACAPS-ANOIA
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> Entitats membres
d’Igualada Solidària

L'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí és
una organització no governamental (ONG), que va
néixer l'any 1987 per tal d'impulsar i aglutinar la
solidaritat envers el poble sahrauí refugiat al
desert de Tinduf (Argèlia). Des de llavors, la tasca
duta a terme ha anat des de donar a conèixer el
conflicte fins a aconseguir ajut humanitari destinat
als campaments de refugiats, passant pel suport
polític a la lluita del poble sahrauí.
En aquests anys, s'han desenvolupat tota una
sèrie de projectes sanitaris, educatius, etc.
Fer arribar subministraments d'assistència als
sahrauís al seu remot refugi desèrtic ha estat
sempre un repte. El Programa Mundial d'Aliments
dóna provisions bàsiques: inclou farina, llenties,
oli vegetal i sucre, quan aquestes estan
disponibles. Aquesta és situació cada vegada més
rara. Les racions de carn, vegetals i fruita no són
part del paquet d'assistència estàndard de les
Nacions Unides. Els abastiments vitals han de ser
adquirits per aquells refugiats que disposen dels
mitjans econòmics en una regió a on virtualment
no existeixen activitats generadores d'ingressos.

>Història del Sàhara

>Vols obrir la teva porta

El 1975, Espanya deixava el Sàhara Occidental en
mans del Marroc i Mauritània, sense atendre la petició d'independència dels seus habitants, el poble
sahrauí.

No hi ha res tan desolador com l’oblit.

Marroc inicia una guerra i una ocupació, la famosa
“marxa verda”, en la qual centenars de marroquins, pobres, impulsats pel Govern, prenen les
llars i ciutats que els sahrauís anaven deixant,
expulsats per les bombes de napalm que llançava
l'exèrcit marroquí. Les dones i els nens, que van
ser les principals víctimes, van escapar al desert
algerià, on van organitzar sense l’ajuda dels
homes, que eren a la guerra, els campaments de
refugiats.
El 70% de la població sahrauí mai ha vist els territoris ocupats.
La sahrauí és una comunitat que viu esperant,
parada en el temps i l'espai, en una situació impossible. Són gent que viu amb el futur segrestat,
negat pel Marroc i ignorat per Espanya.
És obvi que els interessos econòmics del nostre
país estan en el Marroc. Però existeixen qüestions
més profundes: La legalitat internacional, la justícia, la responsabilitat històrica i la solidaritat amb
un poble injustament tractat, són aspectes que cal
mantenir sempre presents.

Hi ha poques coses tan desesperants com viure exiliat.
Milers d'homes, dones i nens sahrauís viuen a una
de les pitjors zones del desert del Sàhara.
A la nostra ciutat, des que van començar ls colònies
solidàries al 1995, han estat acollits més de 60 nens
sahrauís, i moltes d'aquestes famílies continuen acollint-los.
A la nostra comarca cada any unes 20 famílies obren
les portes de la solidaritat a un nen que arriba sense
equipatge. Porten una carta de la seva família
donant les gràcies per acollir el seu fill. Ells ens donaran a conèixer la seva cultura i els seus costums.
Nosaltres li podem donar el nostre afecte i aconseguir que els dos mesos que estan amb nosaltres
rebin l’assistència sanitària i alimentària tan
necessària per a ells.
Vols acollir:
Truca’ns i te n’informarem:
Isabel
93 803 9105
Antonio
93 805 03 10

> Experiències d'una
família igualadina
Som el Xavier i l'Elisabet, i els nostres dos fills, l'Aina
i el Joel, de nou i sis anys d'edat, una família d'Igualada, que el darrer estiu vàrem acollir per primera
vegada una nena sahrauí de nou anys, la Lua.
No era la primera vegada que ens plantejàvem acollir un infant dels campaments de refugiats del Sàhara, però vàrem esperar que els nostres fills tinguessin més capacitat, per edat, d'entendre i acceptar
l'estada d'un nen o nena a casa nostra.
La decisió d'acollir va ser molt ben rebuda per part
dels nostres fills i de tota la família.
L'arribada dels infants és esperada amb molta il·lusió però també amb un cert neguit. Preguntes com:
s'adaptarà al nostre estil de vida?, li serà beneficiós
conèixer una realitat tan diferent a la seva?, acceptaran els nostres fills la convivència diària durant
dos mesos amb aquest nen?... queden a l'aire.
Ara que ja hem participat d'aquest projecte podem
respondre que ha estat una experiència única i molt
positiva tant per a la Lua com per a tots nosaltres. La
Lua va poder gaudir durant uns mesos, d'un entorn i
un clima agradables, se li va poder fer un reconeixement mèdic complet i tractament, si hagués estat
necessari, d'una alimentació variada. Va participar
durant el mes de juliol amb la resta de companys
sahrauís i fills de famílies catalanes, d'activitats lúdiques que va organitzar l’ACAPS d'Igualada. Va fer
nous amics i va poder gaudir per sobre de tot del
mar i la piscina.

> Projectes
ACAPS organitza cada any la Caravana Catalana
d'Ajut Humanitari per al Poble Sahrauí. La recollida
d'alguns anys d'aliments i d’altres, de productes
d'higiene personal, sempre coordinats amb altres
associacions solidàries de la resta de l'Estat, en
una coordinadora permanent de la qual formem
part activa.
Un dels projectes més coneguts de cooperació són
les colònies d'estiu per a nens i nenes sahrauis.
Fruit d'aquest impuls, a la ciutat d'Igualada i a la
comarca de l'Anoia, tot un seguit de persones ja fa
temps que treballen en la cooperació i la solidaritat
amb el poble sahrauí.
Cada any arriben més de 800 infants a Catalunya.
Un altre projecte és un ÀPAT diari per als infants de
les escoles bressol.
L’objectiu és oferir un suport alimentari al llarg de
tot el curs escolar als 6.800 infants de les escoles
bressol (tarbies) dels campaments de refugiats.
Aquest projecte neix de la preocupació que genera
l'incompliment en l'aportació d'aliments, de manera continuada, per part de l'Alt comissionat per als
refugiats de Nacions Unides (ACNUR), i la repercussió que això pot tenir en la salut dels infants
més petits.
En aquest projecte ja hi ha ajuntaments de la nostra comarca que estan aportant una ajuda econòmica.
A part d’altres projectes sanitaris i educatius.

Nosaltres, per altra banda, vàrem compartir amb
ella l'enyorament dels primers dies, la seva manera
de ser, i vàrem conèixer molt de prop la dura realitat
d'aquesta nena i la del seu poble amb totes les
seves qualitats però també mancances.
L'estada de la Lua a casa nostra va
estar marcada pel respecte i la
tolerància mutus.
La Lua va marxar amb una maleta plena de vivències noves i
amb un quants quilos de més,
esperant retrobar-se amb la
seva família, i nosaltres desitjant de tornar-li a obrir les portes de casa nostra aquest proper
estiu.

Trenta anys de morts,
tortures i desaparicions.
Trenta anys d'ocupació marroquina i
d'exili als campaments de refugiats.
Trenta anys de batalles diplomàtiques,
d'estèrils negociacions i concessions.
Trenta anys de miratges de pau i llibertat.
Trenta anys haurien de bastar per posar
fi a tanta injustícia.
Per respecte, per solidaritat i com a dret històric.
Pau, justícia i llibertat per al poble sahrauí.

