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DECUAD'ULL

"Sols un dels 7 dispensaris del
campament té llum elèctrica"

Ahir i abarc dahir v¿m
nbre h visita a llefrla de
Madem Sahh dd€da
del epuem del From Foü-

sado de U neñUf¡ca ÀnU
Sahnuí Demosàtica al
campament de refrgiù
dAuserd, membn del par-

hrnent i una deb 8 mem
br€s de l'alt Buó E¡ecrfüu
del Folisaù. Tot padant,

eleüca un prcbhrm ooÞ
w¡titendnmaiquecom
el petill desdaar si Euro
pa continua minnt cap a
una alüa banda.

thø reunitomb el presidentde Ia Diputøció,toonReñé,
SL per preparar projectes de col'laboració, sobretot en

enllumenat. Tenim set dispensaris mèdics al campa-

ment i no ens arriba la llum. És un problema dels edi-

ficis públics. Les cases þarticulars en disposen, gràcies a

donacions de particulars, æro els serveis publ'tcs tenen

moltes mancances. Per això demanem ajuts a adminis-

tracions europees.

Auserd és un dels 5 compøments. Quanß hì vÍuen?

Al voltant de 40.000 persones. I només 7 dispensaris...

i només un d'ells amb llum. En total la població'és de

200.000 sahrauís. Tampoc tenen llum escoles -i les que

en tenen és gràcies a famílies dãcollida- ni els instituts,

ni els edificis municipals.

Vostè representø el govern del poble søhrouí. Per què

creu gue encøro no s'ho.pres consciènciø del dramo
que viu lo pobloció?

El gran problema és la nostra gent jove, que està dis-

posada a jugar-se la vida, a entrar en guerra¡, per pura

desesperació, per nul.la esperança de futur. Demanem

ajut per crear llocs de treball, no volem almoina. Caldo-

nar un futur professional als

joves i crear la nostra pròpia

estructura econòmica.

Trobo bono rcsposta pet
partd Europø?

Cada cop rebem més su-

port, sobretot dels pa'Èos

del nord. A França, Espa-

nya.., és molt més dificil.

Hi ha interessos econòmics

subjacents. El lobby mar-

roquí en aquests pailsos té
molt poder: acords comer-

cials, explotació de recursos,

contractes pesquers... tot
sense comptar en absolut amb elgovern del Polisario.

Té cert pørol,lelÍsme omb lø tøgèdia al Meditenøni,.,
Tot eltema de refugiats sempre es redueix a una explo-

tació de recursos. [origen del conflicte no és nou: el 90%

dels refugiats parteixen d'un conflicte bèl.lic. Quan aca-

ba la guerra, els refug¡ats tornen a c¿¡sa i reconstrueixen

el país, com en la guern dels Balc¡ns. En el æs sahrauf

aæbada la guern, no els deixen tornar i, a més, els exi-

geixen un refèrèndum (on qui ha d'estar dhcord és el

país que el planteja!), I mentres, s'ha construit un mur

-el segon més gran que existeix després de la muralla

xinesa- que travessa tot el desert del Sàhara, de 2.700

quilòmetres, ple'de mines antipersones i antitancs. Es

pot visitar. El mur no surt als llibres, però sí a Google Ear-

th. Hi ha mines en forma de joguines, per això hi ha un

hospital per a nens mutilats, amb torretes, cada 5 kms,

amb vigilants marroquins. Sorpresa, no? El'desconei-

xement fa que es pugui continuar explotant fosfats per

part de les multinacionals, inclús de la indústria d'armes

I els sohrouís viviu vídímes {øquestes círcumstànci-

es,,,

Per això no cal estnnyar-se que molt joves vulguinanar

a la guerra, no? Volem parar com sigui aquest polvorí.


