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editorial

En temps de
crisi, es
busquen
activistes
R

ubí Solidari porta des de 1994 practicant la Cooperació Internacional i la Solidaritat. Ho ha fet des de Rubí, i ho ha fet sempre
lligada a la població per poder fer que aquesta es sentís protagonista
de les activitats que es feien aquí i allà.
Un dels objectius que d’ençà es volen complir any rere any, és la
sensibilització. El concepte de la solidaritat de la nostra entitat (i
quan diem nostra diem de la població de Rubí) és aquella on les persones marxen cap a casa pensant en allò que se’ls ha explicat o mostrat. No volem fer una solidaritat assistencialista, ni volem fer una
solidaritat caritativa. El que sempre hem buscat és remoure consciències. Ho hem fet amb els brigadistes que molts i durant molt temps
han viatjat a veure els projectes que s’han recolzat des de Rubí Solidari i que s’han convertit en ambaixadors de Rubí allà on han viatjat
i testimonis d’altres realitats quan han tornat. Ho hem fet amb el
curs de Solidaritat i Cooperació Internacional on hem portat sempre
persones autoritzades per parlar de temes com la pròpia cooperació,
les desigualtats de nord-sud, dels refugiats, de la dictadura de les
energies, i molts més temes (fins a onze edicions ja) i sempre amb
l’objectiu de resoldre dubtes però de crear una opinió crítica que ens
portés a fer més preguntes encara. Ens hem manifestat i ens hem
queixat davant la invasió de l’Iraq, dels crims impunes que es cometen a Palestina, per la llibertat del poble sahrauí i per les retallades
en cooperació i en els serveis públics. Hem ofert a la ciutadania de
Rubí xerrades, seminaris, tallers, cinefòrums, concerts, exposicions,
conferències, editorials i materials relacionats amb moltes i moltes
de les injustícies socials que es perpetuen arreu del món i hem demanat, i hem rebut, la seva col·laboració. La nostra lluita, la que us
volem traslladar i amb la que volem que ens acompanyeu i Rubí ho ha
fet, és que per canviar el tercer món el que cal és canviar primer el
“primer món”
Dins de tot aquest marc de feina – moltíssima feina voluntària i

encoratjats per la lluita contra les injustícies i en favor de la Pau –
també hem volgut ser tot el transparents que hem pogut. Hem lliurat
sempre les justificacions de totes les activitats i projectes que hem
tirat endavant, i convidat sempre a tota la població, més enllà dels
socis, a participar en les juntes anuals on es posaven els números a
sobre de la taula.
És per tot això que cada any tornem a ser-hi a la línia de sortida,
amb les activitats fixes de cada any i amb les que volem fer de noves,
motivats per poder continuar una tasca que s’apropa ja als 20 anys.
Però avui tenim un problema que comença a ser greu, i és que ens
manquen mans. Necessitem mans que ens ajudin a que les activitats
de cada any siguin més i no menys. Necessitem que la població de
Rubí sigui al nostre costat però també a dins de Rubí Solidari. Com
entitat arrelada a Rubí, hem de reconèixer que estem perdent el
contacte amb la ciutadania i amb els socis, si més no, estem perdent
la capacitat de comunicació amb tots vosaltres i és per això que fem
aquesta crida. Una crida que demana consell i aportacions per millorar, una crida però, que també demana mans i compromís.
Nosaltres per la nostra part estem fent el gran esforç de millorar
aquests mecanismes de comunicació i intentar no perdre les activitats que fem cada any perquè això significaria deixar moltes persones
sense el nostre recolzament. Però la solidaritat no és un tema que uns
pocs fan i altres se’n beneficien, la solidaritat és quelcom que necessita sempre de les persones, a totes les persones, tantes com sigui
possible, un cop que hi siguem tots estarem més a prop d’aconseguir
un món molt més just aquí i allà. 			

Pau Navarro,
president de Rubí Solidari
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Canvis en els criteris de
valoració de l’Ajuntament
U

n any més cal fer recompte dels projectes de Cooperació i solidaritat que des de
Rubí Solidari hem impulsat. Aquest any 2012 ha
estat un any difícil, ja que ens hem trobat, sense previ avis amb un canvi de criteris que s’havien mantingut al llarg dels últims 8 anys de la
regidoria de solidaritat i cooperació a l’hora de
donar les subvencions per als projectes.
El projecte, Centro de Servicio de Internet
en la Cooperativa Nuevo Horizonte a la població de Santa Ana al departament del Peten a
Guatemala, no ha estat aprovat. L’entitat avaluadora imposada per l’Ajuntament de Rubí ha
donat una puntuació de 25 punts, en realitat
27,50 punts ja que ni les sumes han fet bé, i és
que aquest any sense avisar a ningú han canviat
el criteri existent des de el 2004, que els projectes que no arribessin a 50 punts quedaven
fora de la subvenció.
Aquest projecte significava dotar a la cooperativa d’un serveis de Internet per us dels estudiants de la comunitat, per el funcionament
de la cooperativa de producció, explotació ramadera, agrícola i piscícola, i un servei productiu per els usuaris del projecte eco-turístic que
disposa aquesta cooperativa.
També ha patit aquesta situació de discriminació el projecte Educación bilingüe intercultural como derecho del pueblo Man en
Quetzaltenango, 26,25 punts aquí també s’han
equivocat al sumar ja que en la documentació
lliurada ens donen 23, 25 punts. En aquest cas
encara és més incomprensible ja que és tracta d’un projecte que s’ha vingut finançant des
l’any 1998 fins que aquest any algú ha decidit
que no es recolzava aquest projecte.
Aquest projecte significava contribuir en la
construcció d’una proposta multilingüe e intercultural mitjançant la organització de la educació bilingüe intercultural que mantenia viva
una cultura, un idioma, de la població maia,
juntament a altres pobles indígenas de Guatemala. Treball conjuntament realitzat amb
docents i pares de família. També incloïa el
manteniment d’una reivindicació a l’Estat de
Guatemala d’aquest objectius producte del
compromís existent en els acords de pau del
1996.
Ciutats agermanades
En canvi per l’aplicació d’un criteri diferent ens
ha estat recolzat els dos projectes que s’han
presentat dintre de la proposta de ciutats agermanades i en aquest cas a la ciutat d’Ocotal que
són:

Alfabetización en derechos humanos con enfoque de género para la promoción de una
cultura de paz. Amb una aportació de 16.620
euros.
El projecte consisteix en l’organització i implementació d’una estratègia d’enfortiment de
les capacitats de prestadors de Servei ( taxistes,
transportistes, comunicadors, personal de salut
i educació) perquè a través de la prestació de
Serveis en enfocament de drets humans contribueixin a la reducció de les bretxes de desigualtat entre homes i dones i per tant els alts index
de violència en totes les seves representacions.
Per aconseguir l’èxit del projecte es tindran
en compte eixos transversals com l’enfocament
de genero i els drets humans.
Construcción de Guardería Infantil, III Fase”
en el Barrio Sandino. Amb una aportació de
20.082,73 euros
Breu descripció: El projecte consisteix en
la Remodelació, ampliació i equipament d’un
centre infantil, per brindar els serveis d’escola
bressol i preescolar, la qual atendrà a un total
de 130 nens/as, en edat d’entre 0 a 6 anys, beneficiant a igual nombre de mares treballadores
(en la seva majoria solteres), habitants del Barri
Sandino.
Està previst construir les àrees que són fonamentals en un centre d’aquesta categoria: Sala
de lactants (àrea de bressol), sala d’infants, saló
de classes pels 3 nivells d’educació preescolar, i
diferents aèries d’administració.

Recursos propis
També en aquest any 2012 s’ha recolzat dos projectes més a partir d’aportacions de persones e
institucions de Rubí, així també amb la corresponent participació de Rubí Solidari, en aquest
cas aquestes aportacions les dues s’han realitzat a Ocotal a Nicaragua, malgrat una d’elles
estava previst que es fes al projecte de dones
vídues Iraquianes a Damasc, degut al conflicte
que pateix aquell país no s’ha pogut connectar
amb aquest grup.
La residència de gent gran Conxita Valls van
fer una donació de 300 euros entre els residents
i la empresa que gestiona el centre, aquest diners inicialment havien d’anar per el projecte
de les dones viudes iraquianes a Damasc, Síria,
peto degut al conflicte i la impossibilitat de ferlos arribar es va demanar si aquest es podien
enviar per la residencia del Adulto Mayor Hogar
Sant Antonio d’Ocotal, Nicaragua, tant els avis/
as com la empresa i vant estar d’acord i el passat 5 de novembre es va fer el lliurament de
10.000 cordobas (moneda local de Nicaragua*)
equivalent a 357 euros, aquest diners es destinaran segons documentació emesa per la Dña.
Zoila Isolina Velàsquez, directora del Hogar San
Antonio, per la compra de roba i sabates per els
29 avis/aviàs que resideixen en aquella residencia, material que s’estrenaran el 24 de desembre el dia de la nit bona.
També una parella de joves van fer una acte
de benvinguda al seu fill nascut el passat mes
de març, en lloc de regals si es volien fer, van
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tètrics (embaràs múltiple, multiestables, primigenis, mala posició del nen/a, cessaria anterior, desconeixement de la data probable del
part, antecedents d’amenaça d’avortament,
placenta prèvia, altres) i els No Obstètrics (llunyania, esterilització quirúrgica , menors de
18 anys, majors de 35, cardiopatia, diabetis ,
antecedents d’infecció urinària, asmàtica, epilèptiques, altres)
Educació Integral i Promoció de Drets: Processos de capacitacions, xerrades i consells per
a la promoció dels Drets Humans de les dones,
la infantesa i l’adolescència, autoestima, planificació familiar, entre uns altres, incloent a la
família i la comunitat.
En aquest cas la aportació va ser de 467 euros
equivalent a 13.089,99 cordobas, que van servir
per la compra del material següent:, 1 tensiòmetre digital, i un mecànic, 1 kit de glucòmetre, i 50 tires de prova, 1 nebulitzador amb 6
mascares, 4 llanternes recarregables manuals, 1
Doopler fetal hear Rate, detector mod FM-200,
i 4 ventiladors.
Per últim cal recordar que també aquest any
hem tingut coneixement i hem viscut en directe, que el projecte que es va fer fins fa dos
anys de préstecs a retornar a un grup de Dones
a la ciutat d’Ocotal, aquells projectes estan
seguint el seu camí, gràcies a aquelles aportacions aquesta tardor s’han constituït a Ocotal,
Nicaragua 5 cooperatives, (amb l’aval del organisme corresponent de l’Estat de Nicaragua),
de productors dirigits al sector del teixit, de la
fusta de la ceràmica, dels pastissos i “tortillas”
i del cuir, calçat. Aquestes cooperatives donen
feina a unes 75 persones, i la nostra satisfacció
és que tres d’elles s’han pogut constituir perquè en el seu moment van poder tindre accés
als préstecs a retornar i estem parlant de préstecs de 500 cordobas que seria el equivalent a
entre 18 i 20 euros.
Rubí Solidari va poder participar el passat 6
de novembre en el acte de constitució d’aquestes cooperatives i va rebre la felicitació i el
agraïment de persones d’aquestes cooperatives
que es constituïen ja que gracies al projecte per
nosaltres impulsat i desenvolupat aquí per un
grup de dones de Rubí Solidari, podem dir que
i ha un grapat important de persones que avui
per avui estant treballant i guanyant-se la vida.

demanar que es fes el lliurament de diners a
un compte de Rubí Solidari per fer arribar a la
casa materna “Mery Barreda” AMNLAE, Ocotal,
aquest és un centre alternatiu sense finalitats
de lucre d’atenció integral a les dones embarassades i les seves famílies la seva missió és
contribuir a l’atenció integral de les dones em-

barassades per facilitar-los l’accés al part institucional promovent els drets sexuals i reproductius, drets humans i seguretat ciutadana, a
nivell de les seves famílies i comunitats.
Atenció Integral a l’Embarassada i al recent
nascut: controls prenatals, incloent alberg a les
procedents de les zones rurals amb riscos obs-

Volem recordar als nostres conciutadans de
Rubí, que els dos projectes d’Ocotal no estan finançats al cent per cent i aquests últims, Hogar San Antonio i Casa Materna no
tenen actualment cap partida destinada però
que, si esteu interessats en fer alguna col·
laboració, només cal que feu un ingrés especificant el nom d’algun d’aquests projectes
al número de compte de la Caixa 2100 0450
77 0100376210 Catalunya Caixa 2013 0178
21 0200917150 i Caixa de Terrassa-Unnim
2074 0044 2.6.2016621232

som
solidaris

pàg. 4
desembre del 2012

irak 10 anys després,

per josep maria pijuan

No a la impunidad: justicia para
la población iraquí
E

ste próximo mes de marzo
se cumplirán 10 años de la invasión
y ocupación que ha destruido Irak
como país, desde Rubí Solidari, queremos impulsar un reencuentro de
todas aquellas personas que se movilizaron en Rubí, para entre todos
poder explicar a la ciudadanía lo
que ha pasado en este periodo.
El proceso político sectario impuesto por Paul Bremer, virrey de
Iraq en 2003, violó el derecho internacional y ha creado lo más parecido a un Estado fallido. Hoy Iraq,
dirigido por el primer ministro Nuri
al Maliki, se caracteriza tanto por
el colapso completo de los servicios
públicos como por la violación sistemática de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la vida.
Una cultura milenaria profundamente arraigada ha sido destruida
brutalmente y arrojada en el caos.
A pesar de la retirada de las fuerzas militares regulares de los EEUU a
finales de 2011, Irak todavía hoy no
es libre; permanece en las garras de
la administración estadounidense. A
través de 15.000 fuerzas militares
especiales y un incontable ejército
de mercenarios (contratistas), EEUU
sigue allí todavía: en la embajada
de EEUU en Bagdad hay quince mil
personas (y 5.000 empleados de seguridad para protegerlos) y tienen
sus colaboradores.
En estos diez años es necesario
recordar aquellos crímenes contra
la humanidad cometidos en Iraq y
no denunciados, resultado de esta
invasión y ocupación y estos puede
reflejarse en la carta abierta que
Dirk Adriaensens miembro del Tribunal Brussells escribió a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas, Navi Pillay.
Pena de Muerte
En estos diez años existe una total
confusión en cuanto a la aplicación
de la pena de muerte: se habla de
1200 ejecuciones y la existencia de
1300 personas mas en los corredores de la muerte esperando su ejecución, la realidad es que el numero

total se desconoce. Mientras, un militar estadounidense que se declaro
culpable de la muerte de 24 civiles
iraquíes en Hadiza, ha sido condenado a 90 días de prisión y a una pequeña multa.
La Tortura
La tortura es otro signo de la invasión y la ocupación en este caso se
encuentran muchos de los que posteriormente han sido ejecutados
durante el periodo mas sectario del
gobierno de al-Maliki se arrojaban a
las calles de Bagdad entre 50 y 180
cadáveres diarios con signos mas
que evidentes de torturas y con el
más hermético silencio de las autoridades sanitarias y ministeriales.
La educación
La política educativa sectaria del gobierno de al-Maliki vetan el derecho
a la educación de los niños iraquíes
especialmente en las zonas sunnies
en los que aprueban solamente el 27
por ciento en los exámenes nacionales, los ataques a instituciones educativas, impidiendo la realización
de exámenes, instalando el terror,
deteniendo alumnos de 13 y 14 años
a sido una practica habitual.
Bajo la ocupación los intelectuales de Iraq y la clase profesional
han sido victimas de una sistemática
campaña de intimidación, secuestros, extorsiones, y asesinatos sistemáticos y aleatorios, esta situación
ha sido paralela a la destrucción de
la infraestructura educativa que ha
provocado un masivo éxodo de lraq,
están documentados 467 casos de
asesinatos.
Es evidente que este ataque a la
educación y a sus profesionales es
una agresión a la mayor maquinaria
de progreso y desarrollo en los estados modernos, es querer volver al
pais a la edad de piedra.
La mujer
Para la mujer iraquí, que antes del
1991 disfrutaba de uno de los mayores niveles de la región por lo que
se refiere a la protección de sus de-

rechos y a la participación social,
esta situación es una amarga derrota difícil de digerir, la ocupación
ha comportado que un 85% de las
mujeres con formación estén desempleadas, cientos de mujeres han
sido asesinadas por su profesión o
su papel público, o sufrido exilio
especialmente entre la clase médica. En Iraq existen dos millones
de viudas, la mayoría sin ninguna
ayuda gubernamental, el secuestro
entre las mujeres iraquíes ha sido
muy importante lo que ha provocado un estigma duradero, un estudio
de Kate Kelland, de 2011 demuestra que las fuerzas de la coalición
lideradas por EEUU han perpetrado
el mayor numero de asesinatos indiscriminados contra mujeres y niños superior al resto de los actores
del conflicto.
Desapariciones forzosas
Tras la operación “conmoción y pavor” se cree que desaparecieron
260.000 personas, entre la población refugiada y los desplazados
internos y un millón en el conjunto
del pais, lo que convierte Iraq en el
pais del mundo que mas personas
han desaparecido. En noviembre
del 2009 los desplazados al interior
del pais se estimaba en 2.760.000,
equivalente a 467.517 familias, el
20 por ciento de estas familias denunciaron que tenían niños y adultos desaparecidos lo que daría un
total de 93.500 niños, estos desaparecidos forzosos son por raptos, secuestros y detenciones, esta era la
nueva democracia inspirada por los
EEUU.
Derechos Humanos
Las violaciones de los DDHH cometidos en Iraq, bajo los diez años de la
ocupación y que en algunos aspectos continua en la actualidad, han
tomado múltiples formas: privación
de recursos y servicios, detenciones
masivas, asesinatos, deportación
de miles de millares de personas,
torturas de todo tipo, escuadrones
de la muerte, ahorcamiento y otro

tipo de penas de muerte, confiscación de propiedades muebles e inmuebles, destrucción de las ciudades, limpieza étnica, voladura de
viviendas y mercados, asesinato en
los controles militares y en las calles
sin razón alguna, comercio de niños
i mujeres, condiciones inhumanas
en las cárceles conocidas como en
las secretas, el secuestro de niños
mujeres y hombres, el asesinato
mediante bombardeos aéreos, los
raptos, los robos y el chantaje económico a los prisioneros durante las
investigaciones, el trafico de órganos en los hospitales, el asesinato de
académicos y profesionales, abogados, periodistas, medicos, funcionarios, las amenazas y las detenciones
por largos periodos de tiempo sin
acusación, el inmediato encarcelamiento de los detenidos nada mas
ser puestos en libertad, los juicios
ilegales y sin el debido proceso, etc.
Todas las comunidades iraquíes son
víctimas de esta represión y todas
las violaciones de los derechos se
han producido bajo la mirada de la
comunidad internacional, incluida
la de su oficina, la Oficina de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Según las cifras publicadas el 22
de enero de 2008 por la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), los refugiados iraquíes en
Siria padecen niveles de trauma extremos, mucho mayores de los que
padecen los refugiados de cualquier
otro conflicto reciente en el mundo.
Las cifras revelaban que el 89,5 por
ciento sufrían depresión, el 81,6 por
ciento ansiedad y el 67,6 por ciento
estrés postraumático.
Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la cuarta causa de
morbilidad entre los iraquíes mayores de cinco años son los trastornos
mentales, por delante de las enfermedades infecciosas. A esto hay
que añadir que la generalización
de la pobreza, la recesión económica, la falta de oportunidades, la
degradación medio ambiental y la
ausencia de servicios básicos cons-
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tituyen violaciones ‘silenciosas’ de
los Derechos Humanos que afectan
a amplios sectores de la población”,
concluye un informe de Naciones
Unidas publicado el 8 de agosto de
2011.
Sistema sanitario
Grandes reservas de petróleo y
abundantes recursos humanos y naturales permitieron a Iraq alcanzar,
en la década de 1970, un nivel medio de ingresos y disfrutar del mejor
sistema sanitario de los países de
Oriente Próximo. Existía una amplia red de instalaciones sanitarias
bien dotadas de recursos materiales y humanos. El gobierno de Iraq
calculaba que el 97 por ciento de la
población urbana y el 79 por ciento
de la rural tenían acceso al sistema
sanitario, lo que incluía programas
de salud pública para el control de
la malaria y la tuberculosis, y un sistema de vacunación en expansión.
Sin embargo, tres guerras y unas
sanciones económicas internacionales han ahogado el crecimiento y el
desarrollo económico, y han debilitado las infraestructuras básicas y
los servicios sociales, convirtiendo
en disfuncionales muchos sectores
iraquíes. Aunque las necesidades
son tremendas y afectan a todos
los sectores, la situación del sector
sanitario extremadamente deteriorado, la precariedad de las instalaciones médicas y de su capacidad,
y todo ello unido a la actual violencia, ha tenido como consecuencia
la llamada de atención de todos los
implicados para paliar las urgentes
necesidades del sector.
La gravedad del declive del sector sanitario iraquí se pone de manifiesto por la mejora de la salud de
los niños en muchos otros países. El
sistema sanitario de Iraq fue una vez
la envidia de todo Oriente Próximo;
ahora, la OMS califica a Iraq como
el país con mayor mortalidad adulta e infantil, al mismo nivel que los
países más pobres del mundo, como
Sudán, Yemen y Djibouti.
El aumento exponencial del
cáncer, producto del armamento
empleado por los EEUU del uranio
empobrecido, y las actuales condiciones sanitarias de Iraq hace pensar
que existen muy pocas esperanzas
para los niños de Iraq. Los recientes
estudios de Chris Busby et al, Cancer, Infant Mortality and Birth SexRatio in Fallujah, Iraq 2005–2009
Int. J. Environ. Res. Public Health
2010, 7, 2828-2837, 7 de junio de
2010. De Mohammad Tafash, Paola
Manduca et al, Four Polygamous
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Families with Congenital Birth
Defects from Fallujah, Iraq, 4 de
enero de 2011. De Paola Manduca,
Increase of Birth Defects and Miscarriages in Fallujah, Neweapons,
marzo de 2011. De Chris Busby,
Malak Hamdan et al. Identificado
el uranio enriquecido de los nuevos
sistemas armamentísticos desplegados por Estados Unidos como causa
de las malformaciones congénitas y
el cáncer en Faluya. Nota de prensa
del equipo científico, Iraq Solidaridad, 18 de octubre de 2011, sobre
las tasas de cáncer en Faluya dan
esta información.
Las malformaciones congénitas y
los cánceres entre los niños son escandalosas violaciones de los derechos humanos que causan un daño
irreparable a las futuras generaciones en Iraq, si es que Iraq tiene un
futuro.
Conclusión
Denunciamos a la comunidad internacional y los organismos de Derechos Humanos, que han cerrado los
ojos a las espantosas violaciones de
los derechos humanos en Iraq, esta
debe de asumir urgentemente sus
responsabilidades, si no la historia
será el juez del abandono criminal
que la comunidad internacional ha
cometido contra el pueblo iraquí
durante 10 años.
Denunciamos las violaciones de
los Derechos Humanos cometidas
por el gobierno de al-Maliki y sus
‘consejeros’ estadounidenses así
como por los mercenarios extranjeros que siguen presentes en Iraq.
“Iniciar una guerra de agresión es,
esencialmente, un acto malvado.
No es sólo un crimen internacional,
es el máximo crimen internacional
que únicamente difiere de los crímenes de guerra en que en sí mismo
contiene la maldad de todo el conjunto de los crímenes”, definición
dada por el Tribunal militar internacional de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial.
No hemos escuchado una sola
palabra de condena emitida por los
organismos de Derechos Humanos
sobre la ilegalidad de la invasión
angloestadounidense; el silencio es
complicidad. Y el silencio asesina.
Jamás abandonaremos la defensa del derecho a la justicia para el
pueblo iraquí. Jamás renunciaremos
a hablar de las espantosas violaciones de los Derechos Humanos que
suceden en Iraq. Jamás dejaremos
de señalar la responsabilidad de la
Comunidad Internacional en los crímenes cometidos en Iraq.

llatinoamerica 2013,

per joan sutrias

L’altra economia

L’

Agenda Llatinoamericana del 2013, parla de l’Altra economia, altra veritat, radicalment
alternativa, no pas simplement de
reformes econòmiques.
L’altra economia no pot pas ser
només econ+omica; ha de ser integral, ecològica, intercultural, al
servei del Bon Viure i del Bon Cnviure, en la construcció de la plenitud humana, desmuntant l’estructura econòmica actual que està
exclusivament al servei del mercat
total, apàtrida, homicida de persones, genocida de pobles.
L’altra economia només pot esdevenir-se a partir d’una consciència humana i humanitzadora que es
negui a la desigualtat escandalosa
en la què està estructurada la societat actual.
L’Agenda en un primer moment,
tracta fer-nos càrrec d’escoltar i
acollir la proposta indígena del SUMAK KAWSAY en:
• VEURE,on autors e ideòlegs de
primera línea de la proposta indígena ens els exposen i expliquen
• JUTGAR en que diferents autors
conjunten les seves reflexions
per descirnir la proposta, discernir les seves riqueses, les seves
possibilitats i tal vegada les seves limitacions amb les grands
causes Llatinoamericanes que
tradicionalment van concretar la
lluita per el Bon Viure Llatinoamericà
• ACTUAR en reunir pistes, sugeriments, testimonis……que senyalin
camins a seguir, opinions i conclusions.
L’Agenda és d’ús pedagògic recomenable ja que a més de ser per
un ús personal esta pensada com
un instrument pedagògic per a comunicadors, educadors populars,
agents pastorals de base, animadors de grups amb textos breus i
àgils. La temática dels eixos de IVEURE, II-JUTJAR I III-ACTUAR, són
tractades per diferents especialistes de prestigi. Detallem els títols
i autors d’alguns dels articles que
pareixen a cada apartat:
I-VEURE: La desigualtat existent
entre rics i pobres s’ha incrementat fins assolir el seu màxim nivell
en 30 anys - Informe de l’Organit-

zació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
- L’1% augmenta la seva riquesaInforme sobre la Riquesa Mundial,
publicat per el Banc de Crédit Suiss.
- Indignació i altermundisme; dues
dècades de resistència mundial,
Sergio FERRARI,Suïssa-Argentina.
II-JUTJAR: La base de l’economia
són les persones, no els dinersArcadi OLIVERES, Barcelona Catalunya.
- Eradicar la fam a l’America Llatina, Yaya Aquino, Brasil.
- Crítica global i i teològica a l’economia mundial, Jung Mo SUNG, Sao
Paulo, SP; Brasil.
- Crisi terminal del capitalisme?,
Leonardo BOFF, Petrópolis, RJ, Brasil.
III- ACTUAR: Socialisme de mercat:
alternativa
realista
al
capitalisme,J. COROMINAS, Sant
Julià de Lòira, Andorra.
- Unes altres institucions per a l’altra economía. François HOUTART,
Quito, Equador.
- Espanya derrotada per el gran
capital, Luis RAZETO, Santiago de
Xile.
L’Agenda
LLatinoamericana,
les podreu trovar al preu de 8 € a:
Imprenta Casanoves, Racó del Llibre, Llibreria L’Ombra, Copisteria
Copymat, al CRAC i en al mateix
Rubí Solidari.
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Primaveres àrabs?

ls dies 24 i 25 de novembre es va
celebrar a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler el XI CURS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT. (el 23 de novembre
a les 18h30, estava programada la conferència
inaugural a càrrec de la escriptora Rosa Regàs
que finalment es va haver de suspendre)
Aquest any el tema escollit va ser el de els
moviments de revolta que en els dos últims
anys han sacsejat la vida social i les polítiques
dels països àrabs. El curs el vam intitular “PRIMAVERES ÀRABS?”. Sí, amb interrogant inclòs
perquè, des de Rubí Solidari, no acabàvem de
trobar adequat el nom en que s’havien donat a
conèixer aquests moviments; com si fossin unes

floretes (i algunes estan acabant en guerres)
que haguessin sorgit del no res.
Durant els dos dies diversos ponents, bons
coneixedors del tema i amb grans capacitats
comunicatives i pedagògiques, ens van anar
ajudant a entendre la situació d’aquests països
des de diferents besants. Concretament:
Pere Ortega, membre del Centre d’Estudis
per la Pau, ens parlà del paper de l’exèrcit.
Mohammed Elrazzaz (Camel), escriptor i
gestor cultural i professor de la UIC va explicar-nos els diversos moviments socials, concretant en el cas d’Egipte
Pamela Urrutia, membre de l’Escola per la
Pau, ens parlà del paper de la dona abans i du-

rant les revoltes.
Marc Oliveras, professor de la UB ens parlà
del paper de la religió i dels falsos mites que
els occidentals mantenim.
Pascual Serrano, fundador de Rebelión.org, i
Marc Margineda, corresponsal internacional d’El
Periódico, ens van parlar de com s’han explicat
les revoltes des dels mitjans de comunicació.
Perquè els que no vareu assistir-hi podeu
fer-vos una idea de les principals informacions
i tesis que s’hi van exposar, farem un breu resum de cada una de les ponències. Per els que
hi vareu assistir, esperem que us serveixi com
a recordatori i que disculpeu les omissions que
puguem cometre.

Els moviments socials: el cas d’Egipte
Mohammed Elrazzaz va anar mostrant i desglossant el panorama reivindicatiu d’Egipte en els darrers anys com a resposta a una situació
econòmica cada vegada més injusta i insostenible i també a un estat
policial repressiu.
El mon obrer s’anava fent cada vegada més organitzat i combatiu:.
el 2006, es van fer 227 vagues en tot el país, una d’elles, la de la fàbrica tèxtil de Ghazl al-Mahala, la van seguir 27 mil treballadors (va
ser la més gran vista a Egipte des
dels anys 40); el 2007 el nombre
de vagues va augmentar fins a
580. El 2008, es va fer una vaga
general convocada pels sindicats
contra la pujada del pa, del cost
de la vida i demanant augments
salarials. Cada any el nombre de
vagues, la gent que hi participava
i la durada de les mateixes anava
augmentant.
La gent s’organitzava per denunciar el frau i la corrupció:
sorgiren organitzacions com “Ja
prou” i “Us vigilem”. Aquestes organitzacions es donaven a conèixer també a traves de les xarxes
socials.
Els joves en general, sense estar organitzats, participen d’una nova cultura alternativa (música, grafits...) amb molts elements de denuncia. Altres joves s’organitzen a
traves de les xarxes socials; per exemple el “Moviment 6 d’Abril” que
després va ser un dels convocants a la concentració de la Plaça Tahrir el
25 de gener del 2011.
També els seguidors del futbol, els Ultra Ahlawy, s’anaven polititzant
arrel d’abusos i falses acusacions per part de la policia. Aquest grup,
que sabia moure’s i dirigir en situacions de aglomeracions massives, va
tenir un paper important defensant els manifestants de la plaça Tahrir.
Al igual que Tunis, Egipte també va tenir el seu màrtir: Khaled Mohamed Saïd, que fou assassinat a cops per la policia, en mig del carrer, el
juny del 2010. Havia difós per la xarxa fotografies de policies torturant.

L’eslògan “Tots som Khaled Saïd” es va difondre per la xarxa i per les
parets d’Egipte.
El 25 de gener del 2011, festa nacional de la policia, es convoca la
ja tradicional manifestació contra els abusos policials. Aquesta vegada
la resposta es massiva: 1 milió de persones que criden la consigna ”PA,
DIGNITAT I LLIBERTAT” . Quan la policia reprimeix durament als manifestants les consignes que es diuen són “EL POBLE VOL FER CAURE AL
REGIM” “NO CONTROL MILITAR”
“UNITAT NACIONAL”
Mohammed Elrazzaz ens explica com aquesta revolució va ser
un element de cohesió nacional i,
durant els 18 dies que va durar la
concentració a la Plaça Tahrir, es
va veure musulmans protegint les
pregaries dels coptes; gent dormint a les rodes dels camions de
l’exèrcit perquè no es moguessin i
moltes banderes amb la mitja lluna i la creu com a símbol d’unitat
nacional. La unitat de la protesta
va aconseguir posar fi als casi 30
anys del govern de Hosni Mubarak.
Cap on portaran aquests moviments? Segons Camel, molts egipcis estan decepcionats amb gir que van prenent els fets, però ell veu
que s’ha posat de manifest una nova geografia moral basada en el respecte als altres i en la pèrdua de la por i de la ignorància.
En el debat es parla dels germans musulmans i dels salafistes. Així
com els primers són més moderats i tenen un gran suport entre la població per els molts anys que porten donant ajuda als més desfavorits,
els salafistes fan una interpretació més retrograda dels textos sagrats
i, tot i tenir un recolzament menor entre la població, reben suport
econòmic de Quatar i Arabia Saudí. Camel veu la lluita pel poder dels
salafistes com una amenaça a la estabilitat del país.
En tot cas, la revolució que es va iniciar el gener del 2011 encara no
ha acabat
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El paper de la dona
Pamela Urrutia ens va explicar que la situació
de la dona és molt diferent segons el país
de pertinença. Va posar Tunísia com exemple
d’un país àrab en que les dones tenen bastant
reconeixement i El Iemen en el pol contrari:
un dels països en que hi ha més desigualtat.
També els nivells socials marquen diferencies
les dones amb més alt nivell sociocultural son
menys discriminades. Per últim en el mon rural hi ha més desigualtat entre homes i dones
que en el món urbà.
Alguns països disposen de lleis bastant igualitàries però a la pràctica les tradicions passen
per sobre de la llei impedint que les dones
puguin exercir els seus drets. Per exemple, tot
i poder participar en la política institucional
la seva presencia és molt baixa en general; en
alguns països la dona té dret a vot però sovint
es troba amb dificultats familiars i logístiques
per exercir-lo.
Tot i aquestes dificultats les dones han tingut un paper actiu en les revoltes àrabs en
molts camps: Promocionant la lluita i la resistència pacífica. Un exemple n’és la Premi
Nobel de la pau Tawakkul Karman, , que va
fundar el 2005 el moviment “Dones Periodistes Sense Cadenes” i és una de les principals
dirigents de les manifestacions estudiantils
que el gener de l’any passat, al Iemen, van
iniciar la sublevació popular contra el règim.
Denunciant abusos (de detencions irregulars i
maltractaments des d’anys abans de les revoltes. Com a exemple l’ Azza Suleiman y el seu

Centre Egipci per l’Assistència Legal a Dones.
Les dones també participaven activament en
les xarxes social i al carrer , en les manifestacions, cada dia que passava eren més les que
es manifestaven i les que donaven suport logístic. En els països en que les revoltes han
derivat cap a un conflicte armat, si bé algun
dona s’ha incorporat a la guerra, un dels seus
principals rols a estat aquest recolzament logístic. Les dones també han sigut grans promotores de la deserció dels homes a l’exèrcit.
D’altre banda, la Pamela ens exposa com
impacten els conflictes bèlics sobre la població feminina. Si bé és cert que entres les dones hi ha meys víctimes mortals (representen
un 15% del total) són elles les que es veuen
més avocades a desplaçaments forçats, te-

nint cura dels més dèbils de la familia, patint
inseguretat i fam. En el darrer any els desplacaments forçats s’han multiplicat per 6
en els paisos àrabs, a Siria actualment hi ha
350.000 desplaçats i es preveu que es doblaran. Durant els conflictes belics augmenten
les violacions que, en la majoria de casos les
dones no denuncien per por a ser repudiades.
Les dones tampoc s’escapen de les detencions
arbitraries, durant les revoltes i a posteriori.
Per exemple per atendre a víctimes de manifestacions.
Despres de les revoltes les dones continuen
lluitant pel diàleg i els procesos de pau (tot i
que en els alts nivells hi tenen poca presencia); presentant denuncies contre abusos i,
també, intentant evitar l’exclusió.

El paper de les religions
Des d’occident tenim tendència a jutjar la totalitat de l’ islamisme en base al coneixement
dels excessos d’una petita part, a pensar que els islamistes fracassaran en tots els aspectes
quan n’hi ha un en el que no se’n surten i a creure fermament que l’ islamisme és un obstacle
pel progrés.
El Marc Oliveras ens va explicar com les societats musulmanes tenen l’ islam molt interioritzat, forma part de la seva identitat fins i tot si no saben molt bé el que és la religió
islamista.
També des d’occident s’interpreta moltes vegades que els moviments islamistes són els
principals detonants d’aquestes revoltes. En realitat les revoltes no s’aixequen contra els
laics (en cas de que el govern anterior ho fos) ni contra els conflictes teològics entre fraccions
religioses sinó més aviat amb xarxes de poder al voltant de determinades elits pertanyents
a un clan o a una religió.
D’altra banda, per la majoria dels islamistes, la expressió “terrorisme islàmic” és una
contradicció (un d’aquests oxímorons que recull l’Arcadi Oliveres) ja que els objectius que l’
islam estableix com a legítims estan tots relacionats amb el pacifisme, la defensa del dèbil, la
lluita contra la pobresa i la injustícia, entre altres, i el mitjans legítims per fer-ho són l’educació, la pràctica dels ritus i l’acció solidaria. Un valor molt important per els islamistes és
el de la obediència als propis líders. Al inici de les revoltes molts ulemes estaven en contra,
al final l’accepten perquè la desobediència només és legitima quan els líders no respecten
normes de l’ islam (torturen i assassinen a l’indefens).
A partir de la xerrada d’en Marc Oliveras ens quedem amb la idea de que em de ser molt
més cauts en jutjar el paper de l’islamisme i no confondre algunes lluites, suposadament
religioses, amb lluites vinculades al poder d’alguns clans familiars.
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El paper dels mitjans
de comunicació
En Marc Margineda, corresponsal d’El Periódico,
ens va explicar les dificultats del periodista per
tenir una visió global. De fet va dir una frase
impactant “quan hi ha guerra la veritat és la
primera víctima” ja que la informació s’ha convertit en una arma amb múltiples funcions. No
és que el periodista no pugui dir allò que veu
sinó que el que veu està restringit, tant si va
amb visat oficial (el porten només allà on el govern del país vol), com si decideix entrar extraoficialment al costat dels rebels (no es
pot moure lliurement sense córrer
grans riscos). Per exemple, explica
que quan va estar a Líbia al costat
del bàndol rebel van tenir molta llibertat de moviments (tot i això, no
podien veure res del bàndol contrari)
fins que van començar a denunciar els
actes de venjança dels rebels (violència contra qualsevol persona negre com a
sospitós de ser mercenari, contra totes les
persones de les ciutats partidàries de Gadafi...) aquests també els van començar a pressionar i posar límits.
D’altra banda, el periodista va on l’envia el
seu diari i està molt pressionat per la immediatesa, cada dia ha d’aportar noves informacions
amb els recursos limitats de mitjans i de moviment de que disposa.
Segons en Marc, en els conflictes àrabs, la
premsa ha estat al costat dels que demanaven
més justícia i llibertat de forma pacífica. Volien

mostrar al món que els ciutadans àrabs, abans
més passius políticament, s’estaven comprometent i estaven demanat canvis en els governs. El
seu paper d’informadors i de denuncia eren un
punt més a sumar-se a la lluita.
Pascual Serrano, fundador de Rebelión.org,
ens va parlar de les deficiències infor-

matives, no degudes als
corresponsals sinó al model estructural. Per una part hi ha l’absència del context
i dels antecedents en que s’insereix la noticia.
Aquest context mostraria els vincles econòmics
i els interessos geo-polítics entre els països. Per
exemple: a Egipte no s’explica els abusos de
Mubarak i el FMI, o de Tunísia només se’n parlava en relació al turisme, no es va informar de
la vaga de jutges... D’altra banda, el culte a
la immediatesa també fa que es quedin molts
detalls sense explicar.
En Pascual, al igual que en Marc Oliveres quan
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ens parlava de la religió, ens va mostrar les creences tergiversades que tenim sobre l’islam i,
que, moltes vegades, es posen de manifest en un
llenguatge tendenciós. Per exemple, el llenguatge presenta sempre als jueus com a víctimes i
mai com a agressors: quan els jueus cremen l’alcorà és perquè pateixen islamofobia; si els àrabs
tenen un comportament similar és perquè són
antisemites. De fet, amb molts altres exemples
que ens va posar en Pascual Serrano, vam poder veure que analitzant el llenguatge podíem
saber des de quina part s’estava donant la noticia. Ex: als soldats de la OTAN mai se’ls anomena “mercenaris negres”, el mateix rei o
mandatari es pot convertir de cop en
“el dictador” quan no interessa donar-li suport.
En general la premsa pateix
d’una falta de rigor cada vegada
més gran. Amb l’entrada de informadors “teòricament” espontanis
que, amb noves tecnologies (fàcilment manipulables), envien imatges, sorolls, opinions, descripcions
in-situ... el rumor s’està legitimitzant i
es fa possible trobar material per defensar qualsevol tesi.
Com a resposta a aquest panorama incert
en Marc Marginet proposa seguir la trajectòria
dels periodistes (per saber-ne la honestedat)
i en Pascual Serrana i afegeix la necessitat de
que les ONGs actuïn sobre el terreny i informin
directament.
Com en totes les situacions en que es reben
noves informacions i es reflexiona sobre les mateixes, els assistents al curs vam sortir amb algunes respostes i molts nous interrogants.

El paper de l’exèrcit
En Pere Ortega es posicionà des de l’inici de la xerrada a favor de la cultura de la pau, denunciant la perversió militar de buscar la solució del
conflictes per mitjà de la guerra.
Després de fer un breu apunt històric sobre la colonització i la emancipació (casi sempre a partir de cops militars) dels països àrabs, ens va
mostrar amb dades el desequilibris militar entre els països de la riba nord
del Mediterrani i els de la riba sud. Totes elles mostraven amb contundència com els països del nord estan molt més militaritzats i tenen armament
més sofisticat. Algunes de les dades específiques són les següents: els
països de la riba nord disposen de 8 bases militars, els de la riba sud cap;
a la riba nord tenen 1.800.000 soldats, a la sud 1.300.000 ; els països de
la riba nord més els EEUU tenen el Mediterrani militaritzat (6ª flota EEUU,
Regne Unit, França, Rússia). La conclusió que n’extreia era que els que
objectivament podrien tenir més por són els països del sud. Per contra,
els països del nord sempre posen per davant de les seves accions militars
la por a l’islamisme polític i a la seva força militar.
D’altra banda va exposar la situació política i social dels països de la
riba sud, amb governs autoritaris (uns més que altres, va posar en el pol
menys autoritari el Líban), amb economies poc desenvolupades i bastant
dependents de la riba nord, amb una població molt jove, descontenta,
molta de la qual es veu obligada a immigrar per sobreviure. Aquests són
alguns dels fets, que junt amb el conflicte Palestí, que contamina tot el
món àrab, fa que la despesa militar d’aquests països s’hagi doblat ens

últims 10 anys. Per cert, beneficiant el comerç d’armes dels països del
nord.
Els militars, cada vegada amb més quantitat i més potents (fins i tot
amb un gran poder econòmic en alguns països), sumats a les milícies personals (per exemple la de Gadafi), les forces policials interiors ( a Tunísia
hi havia una de les més potents), són poders fàctics que, en el millor dels
casos, dificulten les transformacions dintre dels seus països, i en la majoria, reprimeixen d’entrada qualsevol intent de democratització.
Segons el parer de Pere Ortega, les revoltes comencen de forma pacifista en demanda de més drets socials i més llibertat. La resposta militar
i policial del regim establert i la consegüent reacció de la oposició han
portat a diversos escenaris: les revoltes han sigut totalment reprimides;
la pressió multitudinària i pacífica ha aconseguit enderrocar el regim o
ha aconseguit que fes algunes reformes i, en altres casos, ha evolucionat
cap un conflicte armat amb el recolzament poc fiable (per estar tenyit de
interessos econòmics i geopolítics) de països externs.
Com a camins per avançar en la solució pacifica dels conflictes i en el
creixent respecte a les persones en Pere proposa: aturar el comerç d’armes del nord cap el sud; retirar les ajudes militars; desnuclearitzar tots
els països i reclamar els drets humans per a tothom.
Algunes intervencions posteriors van puntualitzar que la desmilitarització s’havia de fer a les dues bandes i que a nosaltres ens corresponia
treballar activament per desmilitaritzar la nostra.
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La pobresa i el paper
de la societat
C
ada dia ens trobem amb més pobresa
i exclusió social al nostre voltant, l’amic/a,
el veí/na, el familiar, la situació de crisis,
també dita d’estafa, (això no es una crisis,
es una estafa) ens ve perseguint. Si fa 4 anys
que en començarem a parlar i a patir-la ara,
cada vegada més, ens arriba més de prop. Més
persones estan patint aquesta situació i més
persones es veuen en la necessitat de recórrer
als amics/ges i familiars per trobar la solució.
Perquè ens passa això?
Sense dubte per aquesta
estafa, també dita crisis,
que és el sistema econòmic imperant en el nostre
Estat i al nostre voltant,
s’està aplicant. Cal dir que
això no passa al conjunt
del planeta amb aquesta
intensitat, aquesta crisis
s’ha situat en el vell continent europeu amb una
afectació a casi 120 milions de persones i amb un
risc de exclusió social del
24,2 per cent, és a dir una
persona de cada quatre.
En aquest context, cal
tindre present que són les
polítiques d’austeritat que
els governs estan aplicant
a les classes treballadores i classes mitjanes, les que ens estan portant aquesta situació. Retallades que comportem la laminació
fins a la eliminació de l’estat del benestar
en allò immediat i a un pobresa infinita en
el futur al qüestionar coses tant importants
com són la sanitat, l’educació i les polítiques socials.
Contràriament a tot això, aquestes polítiques comporten una bretxa social infinita
que fa que els més poderosos cada dia siguin
més rics i els pobres cada cop més pobres i
encara més nombrosos.
Mentrestant, la ciutadania està desenvolupant i experimentant propostes de polítiques de solidaritat entre persones i coŀlectius que d’una manera o altra, intenten
paŀliar aquestes greus situacions de pobresa
que es donen al nostre voltant, amb iniciatives que, amb la millor voluntat del mon,
a vegades ronden la “caritat”, en lloc de
lluitar per els Drets socials. Potser cal que
sigui així en un moment tan excepcional com
aquest, no obstant cal tindre present que
hem de continuar exigint a qui correspon la
prestació d’un serveis dignes d’un estat del
benestar que ens mereixem, en definitiva,
d’uns Drets Socials que no s’haurien d’haver
perdut mai.
Mentre fem “caritat”, i expressament en-

tre cometes, hem de continuar exigint Drets,
polítiques que comportin una protecció laboral de les persones aturades i recuperar
polítiques actives d’ocupació que han patit
retallades d’un 57 per cent a Catalunya durant 2012, l’exercici constitucional del dret
a un habitatge digne a una educació i sanitat
publica, a uns serveis social amb dignitat,
la implementació d’una renda garantida de
ciutadania, per aquelles persones sense in-

gressos, en definitiva, el Dret a uns serveis
públics de qualitat i per a tothom.
Hem de denunciar aquelles persones i
empreses que canalitzen les seves aportacions econòmiques via la “caritat” i després
no compleixen amb els seus deures fiscals,
i aquí podem trobar molts personatges públics i grans empreses que fan el negoci al
nostre país i després paguen els impostos o
evadeixen els seus diners en països fiscals.
Només hem de veure la llista recent que ha
fet circular El New York Times, de la mà del
professor Vicenç Navarro, que publica els
noms dels grans defraudadors espanyols.
Hem de lluitar i denunciar a aquells governs que estan impulsant aquestes polítiques, que comporten retallades i sofriment,
ja siguin a Catalunya a Espanya o a Europa,
per a les persones més humils de la societat
i que són capaços de donar milers de milers
de recursos econòmics als grans bancs perquè
continuïn fent el seu negoci, al mateix temps
que exigir que els pressupostos de les institucions públiques dediquin el 99 per cent a
l’atenció a les persones del nostre país.
No podem continuar permetent a aquells
governs que ens volen socialitzar les pèrdues i que ens privatitzin les beneficis. Cal
continuar mobilitzant-nos, sortint al carrer
per lluitar per uns Drets Socials garantits.

opinió,

per manu tapial

Palestina cambia
las reglas del
juego a Israel

E

l pasado día 29 de Noviembre Palestina
fue reconocida como miembro observador de las Naciones Unidas en Nueva York, a la vez que miles de
activistas internacionales se reunían en Porto Alegre
en lo que fue el encuentro de solidarios con Palestina más grande nunca jamás ha habido. Previo a la
solicitud por parte de la Autoridad Nacional Palestina
de su ingreso en las NN.UU., el mundo pudo ser testigo de cómo el ejército israelí, imitando la operación
“Plomo Fundido”, decidió romper toda posibilidad
de acuerdo de paz con Hamas asesinando a su hombre fuerte en las negociaciones que se estaban llevando en secreto entre los dos bandos enfrentados,
desencadenando con ello una ofensiva que se llevaría
la vida de 170 personas, la mayoría civiles.
Que Palestina haya sido reconocida como Estado
observador en las NN.UU. supone un nuevo marco de
resistencia para el pueblo palestino que se suma a
los que ya venía teniendo a lo largo de la ocupación,
y que además ha supuesto una constatación del aislamiento que sufre Israel en el mundo, cada vez mas
agudo, demostrando que la gran mayoría de países
comienzan a incomodarse con la arrogancia israelí
y que no están dispuestos a verse salpicados de su
unilateralidad.

La decisión posterior de construir 3.000 nuevas
construcciones ilegales en Jerusalén, que imposibilitaría territorialmente un Estado palestino, tampoco
ha estado seguido de críticas, protestas y consecuencias por parte de la comunidad internacional. Mercosur, la alianza comercial sudamericana, ya ha declarado que están estudiando una respuesta conjunta a
este hecho que incluye la congelación de relaciones
comerciales con Israel, la Unión europea esta estudiando mecanismos para forzar a Israel a cancelar
esos nuevos asentamientos, y son varios los gobiernos que han llamado a los embajadores de Israel a
consultas.
La valentía de las autoridades de Palestina, mas
los innumerables apoyos que ha estado sumando esta
causa entre internacionalistas manifestados de diferentes maneras (desde la organización de Flotillas
cargadas de civiles a romper el bloqueo a la franja
de Gaza hasta acompañamientos a los pescadores y
agricultores para que puedan realizar sus trabajos
con algo de seguridad), han conseguido cambiar las
reglas del juego a las que Israel estaba acostumbrado
forzando con ello una nueva realidad que podría poner a Israel en los Tribunales Internacionales.
Viva Palestina libre!
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república democràtica del congo,

per irene zarza*

Noves tensions a l’est de la RDC:
la presa de Goma
Région  de  Goma:  Situation  des  déplacés  (au  28  nov.  2012)
NOMBRE  TOTAL  DE  PERSONNES
DEPLACEES  INTERNES

REPARTITION  DES  DEPLACES  INTERNES  SELON  LES  SITES
Mugunga    1

130  000  

  
61  200

Lac  Vert

(selon  les  résultats  des  dernières  évaluations  effectuées  
par  différents  organismes  à  la  date  du  28  novembre  
2012  et  compilées  par  OCHA)

  
31  170

Mugunga  3

  
30  000

Don  Bosco

6  012
  

EP  Nazareen
Gandjo
Nord  Kivu

Loashi

525

EP  Neema

400

Bulengo

375

Notre  Dame  d'Afrique

Kirolirwe

150

Eglise  Mont  Rocher

Masisi

295

Nzulo

0

EP  Musawato

0

EP  Gilinga

0

Kanyaruchinya

0

Bibatama

Rutshuru

Kabati

Rushengo

Mugando

NORD  KIVU

Kingi

Kibumba

Luhonga

Katembe

Bugembwe

Parc  National  des  Virunga

Busangara
Karambi
Murambi

Kimoka

Malene
Mitumbala  Centre

Kanyaruchinya

Rutoke

Lushangi

Sake

Rusayo

Mubambiro

Karuba

Kibati

Nyiragongo
Kanyanza

Mugunga  1

Kitumbili
Kirotshe
Kihindo
Nyamubingwa

Tsheya

Kabase

Mugunga  2
Lac  vert

Matanda

Kitembo

Kiluku
Buhanga-Bukobati

Nzulo

Bulengo

Shasha

Tshubi

Bulenga

Bweremana

Buhimba

Mugunga  3

Bugamba
Ndosho

Goma

Notre  Dame  d'afrique

Muchibwe

Butondo

Kalehe

Don  Bosco

SUD  KIVU

Mont  Rocher

Goma

Minova

Bishange

Monigi

Buzove
EP  Nazareen
EP  Neema
Eglise

Mugunga  III
  Arrestations  aribitraires
Mauvais  traitements
Separations  familiales
  Pillages
  Extorsions  de  biens

Ville  de  Goma
  Blessures  par  balles
Destruction  de  maisons
Explosions  obus  de  mortiers
  Pillages

Mobimbi
Gasunyu

Bweremana
  Arrestations  arbitraires
Destruction  des  maisons
Pillages
  Tueries

Présence  de    personnes  
deplacées
xxx
xxx

Problèmes  de  protection  

RWANDA

Mouvement  de  déplacement
suite  aux  combats  FARDC/M23
Mouvement  de  retour  vers  les  
anciens  lieux  de  deplacement

Nyamasasa

Zones  affectées

Bubale  I
Les  Nations  Unies  ne  sauraient  être  tenues  responsables  de  la  qualité  des  limites,  des  noms  et  des  désignations  utilisés  sur  cette  carte.
Date  de  création: 29  Novembre  2012

L

Carte  p roduite  en  collaboration  avec

Sources: RGC,  UNHCR,OCHA.

a República Democràtica
del Congo és el cor de l’Àfrica. Sens
dubte és un dels països més grans
i més rics del continent i del món.
Bandundu, una de les seves onze
províncies, té la grandària d’Italia.
La situació de guerra i violència
continúa després de la Guerra Regional Africana que finalitzà al 2003 a
la que van participar una desena de
països de la regió i grups armats locals i estrangers. La situació humanitària es greu. Les qüestions relatives a l’accés als recursos i a la terra
figuren entre les principals causes
del conflicte. S’estima que més de

cinc milions de persones han mort
en els darrers anys i més de dos
milions més de persones han fugit
de casa seva convertint-se en desplaçats internament o refugiats en
països veïns. Les províncies de Nord
i Sud Kivu han patit cicles de conflicte continus, expoliació de recursos
per al finançament de grups armats,
saqueigs, atrocitats i desplaçaments
massius de població. Dones, homes
i nens han patit violencia sexual o
violacions per part de soldats i grups
armats.
El Govern del país es mostra incapaç de proporcionar seguretat,

bona governança i serveis a les províncies de l’Est, persistint al mateix
temps tensions polítiques i econòmiques entre la RDC i els països veïns, principalment Rwanda, sospitós
de recolzar les rebelions que han
tingut lloc a Nord i Sud Kivu durant
més d’una década. A l’actualitat el
govern congolés te una manca de
credibilitat important per part dels
congolesos que veuen com el conflicte a l’est continúa i la seva situació econòmica i social empitjora
cada dia més.
L’actual crisi humanitària al Nord
Kivu va començar a l’abril de 2012.
La rebelió es va denominar M23 en
virtut dels acords de 23 de març de
2009 acusant al govern congolés del
seu incompliment. Aquests acords
contemplaven la reintegració dels
actuals rebels, que havien lluitat
entre els anys 2004 i 2009 com a National Congress for the Defence of
the People (CNDP), a les FARDC. Els
oficials reintegrats operaven de forma paralel.la i gaudien d’impunitat
a l’hora de cometre greus violacions
dels drets humans i explotar els recursos minerals del país per al seu
propi finançament. Quan el govern,
a principis d’aquest any, va prendre
mesures per canviar aquesta situació, diversos oficials amotinats es
van constituir com a grup armat.
Fets recents: Des del mes de
juliol la Conference Interrégionale
des Grands Lacs (CIRGL) ve organitzant un intent de diàleg entre els
Estats de la regió per evitar un enfrontament entre Rwanda i la RDC;
un informe del grup de experts de
Nacions Unides del mes de novembre assenyalava el suport militar
d’Uganda i Rwanda al M23. Finalment, el darrer 20 de novembre, el
grup armat M23 va pendre la ciutat
de Goma i altres poblacions properes com Sake, Breremana i Minova.
Goma és la ciutat més important
de l’est del país, una zona rica en
recursos naturals, minerals i agrícoles, i on están presents l’exèrcit de
la RDC, diferents grups armats de
procedencia ugandesa i ruandesa,
principalment, i la Missió de Nacions
Unides per a l’estabilització de la

RDC (Monusco).
La ocupació de Goma va provocar morts, violacions, pillatges, i
el tancament de l’aeroport, que
va significar el cessament de qualsevol assistencia d’emergència que
podia rebre la població dels camps
de refugiats propers a través de diverses organitzacions que treballen
a la zona. Aquest fet ha provocat,
a més, el desplaçament de 130.000
persones.
La reputació de la Monusco s’ha
vist afectada i se l’acusa de pasivitat. Alts càrrecs esgrimeixen que
tenen un mandat i no poden anar
més enllà si no és el propi govern
congolés qui ho autoritza. I que a
més de ser una força de pau, neutra
i destinada a la protecció de civils,
qualsevol acció armada per part de
la missió comportaria greus i pitjors
conseqüències.
A nivell internacional i regional
s’han intensificat els esforços per
prevenir el deteriorament de la
situació, la fi de les hostilitats i el
manteniment de l´assistència humanitària. Kabila y Kagame han
estat cridats per dialogar. Durant
la presa de Goma s’han trobat a
Kampala representants dels govern
de Congo, Rwanda i Uganda per
declarar com inaceptable l’actual
situació, acordar el cessament de
les hostilitats, demanar al grup armat la retirada de la ciutat i exigir a
les parts el cessament de qualsevol
mena d’ajut i suport al grup armat
M23 i d’altres milicies.
Pocs dies després el grup armat
M23 es va retirar de Goma amb la
condició de que el govern congolés
iniciés negociacions. D’altra banda
la Comunitat de Desenvolupament
de l’Àfrica Austral (SADC), que reuneix quinze països, s’ha compromés
a desplegar una força internacional
de recolzament a l’est de la RDC als
mateix temps que ha demanat el
reforçament del mandat de la Monusco.
*Membre de Rubi Solidari, actualment és

voluntària de Nacions Unides de la missió
de manteniment de la pau a la República
Democràtica de Congo.
Kinshasa, 16 de decembre de 2012.
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sàhara occidental,

V

per núria salamé

El conflicte silenciat

ull recordar que el conflicte
del Sàhara Occidental fa més de 36
anys que dura i que la comunitat
internacional ha estat inútil per a
solucionar-lo, tenint tota la legislació internacional a favor.
El Sàhara Occidental és, per a
l’ONU, un “territori autònom pendent de descolonització”. La intransigència marroquina ha paralitzat contínuament el procés de pau,
amb tota impunitat, emparada per
la inoperància i la complicitat de la
comunitat internacional, que tolera que el Marroc incompleixi nombroses resolucions de l’ONU.
En els darrers anys s’han produït fets que han pogut mostrar al
món que el poble sahrauí, homes i
dones, no tenen por, que les generacions que no han viscut l’èxode o
l’ocupació es mantenen ferms en la
convicció i el desig de tornar al seu
país, el Sàhara ocupat, on puguin
viure en llibertat.
El Sàhara Occidental és un conflicte oblidat, silenciat i censurat
als mitjans de comunicació i allò
que no surt en la premsa o en la TV
no existeix. Per tant, ha calgut situacions com la d’Aminetau Haidar,
defensora dels drets humans, que
al 2009 amb la seva vaga de fam va
aconseguir fer present el conflicte
del poble sahrauí a nivell mundial,
avergonyeixen a l’hora la gestió del
Ministeri d’afers exteriors d’Estat
espanyol.
Posteriorment a l’octubre del

2010, la població sahrauí dels territoris ocupats esclata amb força per l’opressió a la qual estan
sotmesos i sorprenen aixecant el
campament de Gdim Izik, a uns
15 quilòmetres de l’Al-Aiun. Sahrauís, homes, dones, infants, però
especialment joves, organitzen el
campament més gran de protesta,
realitzat de manera “clandestina”
pel poble sahrauí.
Dos activistes pels drets humans,
l’Antonio Velázquez i la Isabel Terraza, del moviment Resistència Sahrauí, amb el suport de la Federació
ACAPS, varen aconseguir entrar
amb una càmera on 20.000 sahrauís
protestaven contra la discriminació
a què els sotmet el règim marroquí.
És trenca el bloqueig informatiu
a través de les xarxes socials, cap
mitjà de comunicació pot ignorar el
conflicte. El món observa com tot
un poble, per a molts desconegut,
s’alça pacíficament contra la tirania
feudal alauita i com és aixafat per
un duríssim aparell militar i opressor. Per a molts historiadors internacionals, Gdeim Izik ha estat l’inici
de les Primaveres àrabs.
Tots estem convençuts que hi ha
un abans i un després des d’aquest
fet. La repressió s’endureix molt
mes, però el poble sahrauí no cedeixen en la seva lluita justa. Varen
ser molts els torturats i empresonats que encara estan pendents de
judici. Els judicis s’aplacen una i
altra vegada creant serioses dificul-

tats als observadors, ja que contínuament són aplaçats.
La gendarmeria marroquina i
l’exèrcit han anat perseguint a
tots els joves i defensors de drets
humans que varen tenir responsabilitats en l’organització del campament. D’altres varen morir de
manera violenta com el sahrauí
espanyol Baby Hamday , o a trets
de pistola com el nen de 14 anys
Nayem Elghari o el jove Said Dambar, que va estar 17 mesos en la
morgue del hospital per negar-se la
policia a efectuar una autòpsia imparcial. Ambdós van ser enterrats
sense permís de la família.
Però alguna cosa està canviant.
Darrerament i per primera vegada
un mandatari de NN.UU Cristofer
Ross ha visitat les zones ocupades
i ha pogut entrevistar-se amb els
defensors dels drets humans. Ha
visitat, també, els campaments de
refugiats i les zones alliberades.
Aquest fet incòmode profundament
el govern marroquí, però ha de cedir i ha d’acceptar l’informe que el
mandatari realitza, on es qüestiona
la situació en què viu la població:
sense llibertat de moviments, sense
dret a un treball digne, sense dret
a reunions, tots els moviments són
controlats, les cases saquejades...
També i per primera vegada la
UE nega a Marroc el tractat de pesca, que suposava una vulneració al
dret internacional, al igual que ho
vulnera l’extracció de fosfats de

les mines Bucra, un espoli de les
riqueses naturals del Poble Sahrauí.
I per primera vegada, un parlament
d’un país europeu, Suècia, reconeix la República Àrab Democràtica
Sahrauí.
El conflicte del Sàhara Occidental és polític i s’acabaria amb
l’exercici del dret d’autodeterminació del poble sahrauí, d’acord
amb les resolucions de les Nacions
Unides. Mentre la llarga i vergonyosa espera de més de 36 anys dura,
cal paralitzar el comerç d’armes,
aturar l’espoli dels recursos naturals i econòmics del Sàhara Occidental ocupat, denunciar i perseguir els culpables de delictes com
la vulneració dels drets humans…
Caldria revisar temes com el dret
asil, especialment per als activistes
de drets humans als Sàhara Occidental, i donar suport i assistència
a les víctimes del conflicte, proveint-los de tot el necessari en tots
els àmbits de desenvolupament
personal, social i polític.
Es vergonyós que avui en dia,
encara hi hagi països que impunement no respectin les normes
internacionals perquè tenen el
suport dels que lideren la política
internacional. Amb tot, el poble
sahrauí manté la determinació de
lluitar per recuperar allò que se li
ha robat – la llibertat i el territori
–, amb l’orgull que és un poble que
mai ha estat vençut militarment.
Nosaltres estarem al seu costat.

Vols que el món sigui una mica millor?

vine a Rubí Solidari!

Ens trobem el primer i tercer dilluns
de cada mes, al carrer Orso número 2.
Contacta a:
info@rubisolidari.org
93 588 86 43
http://www.rubisolidari.org
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Guatemala, Nicaragua;
una experiència vital

J

a fa anys, des de 1998 que Rubí Solidari, organitza les estades solidaries- brigades de solidaritat a dos països del sud a Nicaragua i Guatemala,
en aquestos països comptem amb contraparts que ens faciliten una estada
segura i amb un ampli coneixement de les seves realitats socials, econòmiques i polítiques i també d’oci, les estades comprenen tres setmanes de
treball amb la contrapart i una setmana per conèixer el país.
Així defineix una brigadista de l’any 1998 i que després es va dedicar a
preparar brigades. Que son les estades solidaries, “quantes vegades man
fet aquesta pregunta maleïda, sobre que es una brigada, sobre que significa
ser brigadista, quantes vegades he escoltat una veu dubitativa que preguntava però i... ¿què anem a fer allà? Aneu de visita, he dit algunes vegades,
aneu a conèixer el que succeeix allà lluny, a la nostra ciutat agermanada.
La majoria m’han mirat incrèduls però després al tornar o han compres.
Una brigada solidaria no es mes ni menys que les visites que es fan uns als
altres, res més i res menys que preguntar ¿i tu com estàs?
Sempre em entès que la solidaritat es te que fer de una manera descentralitzada de poble a poble i des de la mirada de les necessitats que ens
plantejant les nostres contraparts en aquestos països amb els que treballem, fen projectes de cooperació amb el 0,7 per cent que i dediquen les
institucions publiques i amb els recursos propis de Rubí Solidari.

Perquè aquesta acció solidaria sigui més participativa cada any organitzem les estades solidaries com una forma perquè els i les joves de Rubí
puguin conèixer directament altres realitats diferenciades a la nostra i en
aquest sentit impulsem tot un treball de formació i coneixement previ de
les realitats que es trobaran en aquestos països.
Avui més que mai, quan estem vivint i patint en la nostra societat catalana les polítiques neoliberals amb la consequent pèrdua de drets a tots els
nivells, ensenyament, sanitat, serveis socials, dificultat d’accés a la cultura, a la universitat, amb un increment desorbitat de la pobresa a una pèrdua dels valors de la ètica el civisme, la dignitat i la solidaritat, us oferim
altres realitats, ni millors ni pitjors, altres, que vosaltres podreu descobrir.
En aquesta situació es necessari fer una reflexió sobre el model econòmic imperant el model neoliberal i capitalista que produeix aquesta misèria
mundial puntual al nord i crònica al sud i es per aquestes raons per lo que
un any més convidem a la joventut i la població en general a participar en
les estades solidaries, per entendre i viure altres realitats i poder-les canviar aquí i allà, per entre tots, tornar a fer realitat allò de que un nou mon
es possible i a més absolutament necessari.
Us animem a participar com a brigadista en unes estades solidaries a
Nicaragua o Guatemala, si en teniu interes o dubtes podeu contactar amb
nosaltres a traves de la nostra adreça de correu electronicinfo@rubisolidari.org o seguir la informació a traves de la nostra pagina web www.rubisolidari.org o a facebook. També ens podreu trobar tots els dilluns de 7 a 9 a
la nostra seu del C. Orso, 2.
Al mes de febrer iniciarem les xerrades de formació per tal de donar a
conèixer les diferents realitats que us podeu troba en aquesta nova experiència que son les estades solidaries.

R

ubí Solidari és una organització no governamental (ONG) que treballa per la defensa i el desenvolupament dels valors de la cooperació, la solidaritat, la
justícia, la pau, la convivència i la sostenibilitat en el món. Per això fem campanyes tant de sensibilització i informació a Rubí com de col·laboració tècnica i
econòmica en projectes de cooperació per al desenvolupament.
Els nostres objectius són:
• Treballar per la solidaritat i la cooperació amb els pobles del Tercer Món conjuntament amb tots el grups i persones de Rubí que estiguin interessades en
aquesta tasca.
• Sensibilitzar la ciutadania de Rubí sobre la situació de desigualtats, catàstrofes naturals i vulneracions dels Drets Humans que pateix la humanitat.
• Potenciar els agermanaments que hi ha entre Rubí i altres ciutats del món: Ocotal (Nicaragua), Guelta (Sàhara Occidental), Padahuel (Xile) i Boyeros
(Cuba).
• Promoure la informació per a un millor coneixement de l’estat del món.
• Augmentar la consciència i les actituds solidàries dels ciutadans i ciutadanes de Rubí.
• Donar suport a les actuacions a favor de la solidaritat, la justícia, la convivència i la defensa dels humans arreu del món.
Hem cooperat amb Bòsnia, Brasil, Burkina Faso, Cuba, Eslovènia, Guatemala, Mèxic, Moçambic, Nicaragua, Paraguai, Sàhara Ociidental, El Salvador, Veneçuela,
Marroc, Mauritània, Colòmbia, Iran, Argentina, Xile, Camerun, l’Índia i Palestina.

Sí, vull associar-me a Rubí SOlidari
Nom i cognoms:_________________________________________

Banc/Caixa____________________________________________

Adreça:________________________________________________

Titular del compte______________________________________

Població_______________________________ CP________
Telèfon____________________________

Adreça________________________________________________
Població_______________________________ CP_____________

e-mail_________________________________________________

Número de compte _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vull col·laborar amb RS amb una aportació única de_________€

Vull participar en els grups de treball de Rubí Solidari

Vull col·laborar amb RS amb una aportació anual de_________€

Benvolguts senyors,
els prego que amb càrrec al meu compte corrent/llibreta d’estalvi, facin efectiu el/s rebuts/s que al meu nom i per la quantitat
indicada presenti l’entitat Rubí Solidari.
Data i signatura:

