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[

La Fundació per la Pau és una ONG nascuda el 1983 que treballa per un món en pau.
A través d’una opinió pública cada cop més informada i activa, impulsa tots aquells canvis
culturals i estructurals que han de fer possible l’eradicació de la violència com a forma de
relació entre les persones i els pobles.

]

Per Començar
Victòria
No estem acostumats a obtenir victòries en el treball
per la pau. Per això, cal treure’n lliçons quan es
produeixen. Per mi n’hi ha tres a destacar de
l’acord de Dublín:

1. Som útils! Hi ha qui creu, o vol fer creure,
que la feina del moviment per la pau és de
caire ètic, de fons, però sense impacte real
en les condicions de vida de la gent. Però,
algú pot sostenir-ho davant l’acord contra
les bombes de dispersió? El tractat salva vides humanes i les defensa de l’armamentisme
més sagnant i foll.
2. Podem avançar: la realitat de la pobresa, els
genocidis o les guerres poden fer-nos creure que no ens
en sortirem. Sí, ara per ara no som capaços d’aturar les

guerres però sí que ho hem estat de posar fi a mines i
bombes de dispersió. I, això, a més d’engrescar-nos
a continuar la feina, mostra que la societat civil
pot superar la desídia de governs, els interessos
de la indústria militar o el passotisme de
molta gent.

3. Tothom és necessari: totes les persones
vinculades a la Fundació per la Pau
(patrons, professionals, activistes, socis,
donants, etc.) i a les altres ONG de la campanya; víctimes que cerquen solucions per al
futur; diplomàtics responsables; periodistes que
ho difonen... Totes i tots han estat imprescindibles
per tal que l’acord fos possible. Perquè, sumant el compromís
de molts, podem fer-hi molt.
Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau

Notícies

Cap arma per Zimbabwe
El mes d’abril, el vaixell xinès An Yue
Jiang, carregat amb 77 tones d’armes
i munició amb destí a Zimbabwe es va
veure obligat a marxar del port sud-africà
de Durban després que els estibadors es
van negar a descarregar el contingut del
vaixell i que un jutge dictaminés que les
armes no es podien transportar a través
de Sud-àfrica. Els responsables del vaixell
es van dirigir a Angola amb la intenció
d’atracar al port de Luanda però, en
aquest país, diversos advocats pels drets
humans van aconseguir també una ordre
judicial que prohibia qualsevol circulació d’armes cap a Zimbabwe per
territori angolès. I els estibadors del
port també es van negar a descarregar el vaixell.
Aquesta era una transferència
d’armes clarament irresponsable
donat que hauria alimentat la violència, els assassinats i la intimidació en un país on es viu una creixent
crisi política. Sortosament, la iniciativa
de la societat civil, a la que s’ha sumat la
Fundació per la Pau, amb la recollida de
signatures, ha impedit, aquesta vegada,
que el carregament arribés al seu destí.
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La circulació d’aquest vaixell és una
mostra clara de perquè és necessari un
Tractat Internacional de Comerç d’Armes
fort i eficaç. Per això la societat civil
demana al grup d’experts que estan
debatent el tractat, que el text es basi en
la Llei Internacional Humanitària i en els
Drets Humans.
Més informació a: www.fundacioperlapau.org

Violència armada
al Parlament
El passat dos de juny es va celebra al
Parlament de Catalunya una Sessió sobre
violència armada, control de les armes de
foc i acció parlamentària. L’acte, promogut per la Fundació per la Pau a proposta
del Fòrum Parlamentari Sobre Armes
Petites i Lleugeres, va comptar amb la
participació del president del Parlament
de Catalunya, Ernest Benach, i del secretari general del Fòrum Parlamentari,
Peter Weiderud, a més dels membres de
la junta del Fòrum Celestino Suárez i
Hans Raidel. El president de la Fundació
per la Pau, Alfons Banda va destacar
durant l’obertura de la sessió que els
parlamentaris d’arreu del món, poden
jugar un paper molt actiu per reduir la
violència armada a través de l’acció parlamentària, donat que els Parlaments són
l’única institució amb facultat per crear i
reformar les legislacions dels països així
com també per ratificar acords internacionals. Per la seva banda, els membres
del Fòrum Parlamentari van presentar la
seva organització als assistents i els van
animar a formar-ne part. La clausura de
l’acte va anar a càrrec del director de la
Fundació per la Pau, Jordi Armadans.
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Desarmament

Les bombes de dispersió, prohibides!
El dia 30 de maig va acabar a Dublín una Conferència Internacional que es pot qualificar d’històrica perquè els més de 100 països
participants van aprovar per consens el Tractat Internacional per
a la prohibició de les bombes de dispersió. De totes, sense excepcions. Això vol dir que totes les municions d’aquest tipus que s’han
fet servir durant més de 40 anys en més de 20 conflictes, seran
armament il·legal a partir de l’entrada en vigor del Tractat.
Les més de 200 organitzacions de la societat civil que van
participar a la cimera, entre elles la Fundació per la Pau, estan
molt satisfetes pel resultat obtingut i l’equiparen a l’èxit assolit
l’any 1997 amb la prohibició de les mines antipersones.
La cimera també va comptar amb la presència de víctimes de
les bombes de dispersió que van manifestar la seva eufòria
perquè l’aprovació del tractat significa un canvi real en les vides
de molts afectats i, sobretot, perquè evitarà que hi hagi més
víctimes en el futur.

Els absents
Importants països productors de bombes de dispersió com els
Estats Units, Rússia, la Xina i l’Índia, ni tan sols van assistir
a la cimera de Dublín. Tot i així, el fet que països que també
són grans productors, com el Regne Unit, Alemanya o França,
donessin suport al text, implica que a la llarga aquestes bombes
no podrien ser usades en operacions conjuntes amb països no
signataris. Per tant, és probable que, com en el cas de las mines
antipersones, acabin en desús.
L’ampli suport rebut fa que el tractat impliqui no només la
prohibició de les bombes de dispersió sinó l’estigmatització
d’aquest tipus d’armes, un fet que condicionarà també el comportament dels països que no el firmin.

L’Estat espanyol
Espanya també va valorar positivament el text que va sortir
de la conferència de Dublín i va mostrar la seva disposició a
signar el Tractat a Oslo el mes de desembre. Esperem que, una
vegada l’hagi signat, sigui també un dels trenta primers estats a
ratificar-lo. Tot i així, ja des de l’endemà
mateix d’acabar la cimera de
Dublín, el govern de Zapatero té una gran oportunitat
per demostrar el seu
compromís real amb la
pau i el dret internacional humanitari
destruint de forma
immediata els seus
estocs de bombes de
dispersió, tal i com ja
han anunciat que faran
països com el Regne
Unit o Alemanya.

El darrer pas
Després de la conferència
de Dublín, el Tractat
s’obrirà a la signatura
dels estats el pròxim
mes de desembre en
una cimera a Oslo i només serà necessari que
30 països el ratifiquin
perquè pugui entrar en
vigor. La societat civil
continua treballant per garantir que el tractat s’aprovi
i s’apliqui de forma rigorosa i
exigent. El Procés d’Oslo per a la
prohibició de les bombes de dispersió ha demostrat una vegada
més que una pressió conjunta i concertada per part de la societat civil pot moure voluntats i aconseguir avenços polítics molt
importants.
La Fundació per la Pau, com a membre de la CMC Barcelona (Cluster Munition Coalition), ha participat activament en
el procés d’Oslo i continuarà treballant per tal que el govern
espanyol compleixi els seus compromisos.
Podeu trobar més informació a: www.stopbombesdispersio.org

Algunes dades
Després de la signatura protocol·lària a Oslo
el proper mes de desembre, només cal que 30
estats ratifiquin el Tractat perquè entri en vigor
Els arsenals de bombes de dispersió s’han de
destruir el més aviat possible durant els vuit
anys següents de l’entrada en vigor del tractat
El text obliga els estats signants a proporcionar
assistència mèdica, rehabilitació i suport
psicològic a les víctimes de les bombes de
dispersió
Cada país ha de desenvolupar un pla nacional,
calendari i pressupost per l’aplicació del
tractat
Cada estat membre ha de lliurar un informe
de situació al Secretari General de l’ONU en
un termini màxim de 180 dies des de la ratificació del tractat i després, de forma anual

Fundació per la Pau 
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Conflictes

“Si no tens una arma, la teva tomba està oberta”
Cinc anys després de la signatura dels acords de pau a la
República Democràtica del
Congo, els enfrontaments
armats, la violència i
les tensions continuen
dominant la vida
quotidiana d’aquest
ric país del centre del
continent africà. El
mes d’abril, la Fundació
per la Pau va convidar en
Flory Kayembe Shamba,
coordinador nacional de la
Xarxa Congolesa d’Acció sobre les
Armes Lleugeres i de petit calibre (RECAAL), per conèixer de
prop aquesta situació i saber com treballen les entitats de pau
en aquest context.
En Flory és un dels representants de la branca pacifista de la
societat civil congolesa i va participar en la quarta edició del
projecte “Practicar la Pau”, una iniciativa amb la qual la
Fundació per la Pau vol donar a conèixer la feina de persones i entitats que, en les dures condicions d’un context de
violència, opten per treballar per la pau. Una iniciativa
que compta amb el suport de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament.
La seva visita ens va apropar a una realitat complicada i difícil de la qual la comunitat internacional
n’és còmplice i guarda silenci. Durant la guerra,
cinc milions de persones varen morir assassinades,
convertint-se el fusell d’assalt Kalàixnikov (conegut també com AK47) en una arma de destrucció
massiva utilitzada principalment per nens soldats.
Cinc anys després de la signatura dels acords de pau
i dos anys més tard de les primeres eleccions democràtiques multipartidistes, el país viu una de les majors
crisis humanitàries del món, on continua havent-hi inseguretat i violència, on l’ús de les armes i la conseqüent violació
dels drets humans estan plenament normalitzats.

L’inconformisme davant d’aquesta situació va suposar el naixement de RECAAL, una xarxa formada per 45 organitzacions de
la societat civil que denuncia la crisi que provoquen les armes
lleugeres a la RD del Congo. Busquen solucions, sensibilitzen i
fan pressió política sobre la necessitat d’avançar cap al desarmament del país. RECAAL s’organitza per prevenir conflictes,
per desmobilitzar i reintegrar persones que han participat
en grups armats o milícies, recullen armes i les entreguen al
Govern. Però no es una tasca fàcil, la població no se sent segura
i recorre a les armes per sentir-se més protegida. Així, existeix
la dita popular que assegura que “si no tens una arma, la teva
tomba està oberta”.
En Flory Kayembe té present que l’alliberació del seu poble
depèn no només de la societat civil, sinó també del govern, dels
nou països veïns i de la comunitat internacional. Per aquest motiu va aprofitar cada una de les seves intervencions en diferents
actes i entrevistes en els mitjans de comunicació per demanar
la col·laboració de la societat catalana i d’arreu del món per tal
de fer pressió política en favor de la construcció d’un país segur
i pròsper. I és que en Flory té molt clar que la relació entre pau i
desenvolupament és molt estreta.
Trobareu l’àudio de la conferència completa que va fer en
Flory Kayembe en francès,
la transcripció en català
i en francès, fotos de
l’acte, i les entrevistes
fetes a diversos mitjans
de comunicació a la
plana web de la Fundació per la Pau.

Actualment a la RD del Congo:

RECCAL treballa per:

• 45.000 persones moren cada mes a causa
d’enfrontaments armats. El 50% són nens
• La taxa de mortalitat és un 60% superior a la
mitjana de països africans
• L’esperança de vida és de 44 anys
• L’any 2007 hi va haver 800.000 desplaçats al país

• Posar fi al tràfic il·legal d’armes
• Recuperar i destruir les armes en mans dels civils
• Prevenir el reclutament de nens soldat
• Participar en l’elaboració d’un Pla Nacional
d’Acció contra la proliferació d’armes
• Reformar la legislació del país sobre la possessió
d’armes
• Reformar el sector de la seguretat

 Fundació per la Pau
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Educació per la pau

Exposició “Cinema i pau”
La Fundació per la Pau ha presentat a
Figueres una nova exposició itinerant,
‘Cinema i pau’, que en una primera fase
es podrà veure a la comarca de l’Alt
Empordà. La mostra s’exposarà en
diversos instituts de secundària, centres
cívics i equipaments municipals de tota
la comarca i, a partir del mes de juliol,
comptarà amb una còpia que anirà itinerant per tota la província de Girona.
Pel·lícules com ara ‘Paradise Now’, ‘El
senyor de la guerra’ o ‘La vida secreta
de les paraules’ serveixen d’exemple i
d’excusa per reflexionar sobre la guerra
i la construcció de la pau. El contingut
de l’exposició avança per set temàtiques
concretes, que són focus d’interès de
pacifistes d’arreu del món:
• Com veiem la violència?
• Conflictes armats (i oblidats)
• El descontrol de les armes
• Fer front a la militarització
• Prevenir l’aparició del terrorisme
• La noviolència és el camí
• Construir una cultura de pau

“L’única cosa que se m’acut
per a algú que ha sobreviscut
a alguna cosa terrible, és
que algú l’estimi”.
Isabel Coixet,
directora de “La vida secreta
de las palabras”

De cara a facilitar el treball dels continguts de l’exposició entre els alumnes
de secundària, la Fundació per la Pau
també ha preparat set fitxes didàctiques,
una per cada tema. Aquest material ha
d’ajudar a assolir tres objectius globals
que ens hem fixat amb aquesta exposició:
1. fer conscient que convivim amb
la violència i que l’acceptem sense
massa problemes
2. aprofundir el coneixement sobre
aquesta violència i les seves causes i
solucions
3. adonar-se que el camí que va de la
cultura de violència a la cultura de
pau ja està engegat i és, a la vegada,
social i personal

Aquesta exposició de la Fundació per la
Pau ha estat possible amb el suport de
l’Ajuntament de Girona, la Coordinadora
d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme, i és una rèplica de
la que, amb el mateix nom, s’ha fet per
encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, amb el Suport de l’Oficina de
Promoció de la Pau i dels Drets Humans
de la Generalitat de Catalunya.

L’exposició ‘Cinema i pau’ està a la
disposició d’entitats, associacions i
col·lectius de la província de Girona. En
trobareu tota la informació a la nostra
web: www.fundacioperlapau.org

“L’aposta del meu film no
és acusar qui ha estat, sinó
fer sentir una veu contra
la guerra, contra totes les
guerres. És la meva manera
de manifestar-me contra la
violència”
Danis Tanovic,
director de “En terra de ningú”

“Regla per al traficant
d’armes: que no t’atrapi la
teva pròpia mercaderia”.
Iuri Orlov,
a “El senyor de la guerra”

Fundació per la Pau 
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Gent de pau

Cassià, Arias, Xirinacs
En els darrers mesos ens han deixat tres persones d’una especial
rellevància tan pel que fa a la seva calidesa humana com per les
seves aportacions a la cultura de pau, tan a casa nostra com en
l’àmbit internacional. En aquestes línies hem volgut recordar el

Gonzalo Arias

Cassià Maria Just

(Valladolid, 1926 –
Cortes de la Frontera, 20
08)

(Barcelona, 1926 –
Montserrat, 2008)

Gonzalo Arias ha estat un
a de
les persones més destacad
es
de l’Estat Espanyol per
la
seva opció radical i ferma
de
treballar per la democràci
a
amb la noviolència com
a principal eina. Influenciat per
les lectures de Gandhi i
Martin
Luther King, i per l’acció
dels noviolents francesos
, Arias
va plantejar la noviolènc
ia com el millor desafiam
ent
pacífic a la dictadura esp
anyola i va provar de du
r-la a la
pràctica. Així, ja l’any 19
68 va fer fa una petició
pública
d’eleccions com a primer
pas per a la democràcia,
tal i
com ja havia anunciat prè
viament en el seu llibre “L
os
encartelados”. Per aques
t gest va ser condemnat
com a
autor d’un delicte contra
les lleis fonamentals.
Arias és també autor de due
s obres de referència en el
camp
de la noviolència a l’Estat
Espanyol: “La no-violencia
:
¿te
ntación o reto? i “El proyec
to político de la no-violen
cia”.

Lluís Maria Xirinacs
(Barcelona, 1932 –
Ogassa, Ripollès, 2007)
Lluís Maria Xirinacs va ser un
dels principals pioners, difusors,
pensadors i activistes de la lluita per la pau i la noviolència
al nostre país. Coneixedor de
destacats representants dels
moviment noviolent d’arreu del món,
va ser un important
animador d’alguns dels primers grups
d’objecció de
consciència de l’Estat Espanyol. L’an
y 1983, també va
participar en l’acte de presentació públ
ica de la Fundació
per la Pau al col·legi d’advocats de Bar
celona.
Xirinacs va ser un militant convençu
t de la lluita noviolenta per la recuperació de les llibertat
s i la democràcia
i va desenvolupar un ferm compromís
amb aquestes
causes al llarg de tota la seva vida.
 Fundació per la Pau

llegat d’aquestes persones que, juntament amb moltes d’altres
de més anònimes, han contribuït a la construcció d’una societat
basada en la convivència i la justícia.

L’abat emèrit del Monestir de
Montserrat va ser un home
conciliador i un defensor
incansable del diàleg i la
pau. Cassià Maria Just es va
distingir durant tota la seva
seva responsabivida i especialment en l’exercici de la
rtats, els drets
litat monacal, per la defensa de les llibe
diàleg. En sintonia
humans, socials i polítics, la pau i el
3 va donar suport
amb les seves conviccions, l’any 198
, i va formar
al naixement de la Fundació per la Pau
titat des del primer
part del Comitè Internacional de l’en
moment.
ment que treCom a una mostra més del seu convenci
ingenuïtat
una
ni
era
ballar per la pau no és una quim
l’aleshores
que
cle
arti
d’un
reproduïm alguns fragments
ers butlleprim
dels
un
en
abat de Montserrat va escriure
3.
198
y
l’an
,
tins de la Fundació per la Pau
presenta avui
“Una reflexió lúcida sobre la pau se’m
da, la immensa
plena de contradiccions. Per una ban
món estan d’acord
majoria d’homes i dones del nostre
per altra banen un anhel profund de la pau. Però
res societats
da, les més altes jerarquies de les nost
ials– esguarden
democràtiques –no cal dir les dictator
predicar la
de
sovint amb recel vers els qui cerquem
ats
titll d’ingenus,
pau i els mitjans per assolir-la! Som
sa de la defend’idealistes, àdhuc de traïdors a la cau
siderar més
con
sa. Quina follia tan greu pot induir a
pau que els
la
de
perillosos pel bé comú els promotors
fabricants d’armes nuclears?
alt que valorem
(...) Nosaltres volem proclamar ben
ió lúcida i resinfinitament més el diàleg i l’aproximac
violents anomeponsable que no pas tots els mitjans
nats de dissuasió.
immensa tasca
(...) Esguardem, doncs, amb serenor la
. Continuem
gem
orat
que tenim al davant i no ens desc
tzació dels
ibili
sens
de
obstinadament el nostre esforç
rs– tot això no
segu
e
m-n
nostres contemporanis i –estigue
del món”.
pau
la
a
per
i
serà inútil per a la reconciliació
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En breu
Premi per a la campanya d’armes

Sabies que... pua Nova Guinea, quan

tradició de Pa
guerra
Segons una antiga
caps que estaven en
de
rs
do
ça
ca
de
s
dues tribu
dos bàndols
feien les paus, els
nen. Aquests
s’intercanviaven un
l’un en la
infants creixerien
en el futur
tribu de l’altre i si
enaçava
algun conflicte am
r la pau
de nou amb trenca
unitats,
entre les dues com
els
aquells nens serien
gociar
encarregats de ne
això a
un nou acord. Per
ano’ls
aquests infants se
u”.
Pa
menava “Nens de

La campanya pel control del comerç d’armes promoguda
per quatre ONG, entre elles la Fundació per la Pau, ha
rebut aquesta primavera el premi Iniciativa Solidària 2007
que atorga El Periódico de Catalunya. Els promotors del
premi han valorat el fet que amb l’esforç continuat de més
d’una dècada, la campanya hagi assolit un objectiu important: que el Congrés dels Diputats aprovés el desembre
passat, per consens, la Llei de comerç d’Armes.

Punts de trobada per la pau
El mes d’abril, el Centre per la pau Baketik del País Basc,
va presentar a Barcelona el llibre “Punts de trobada
intercultural i interreligiosa. Una proposta i 80 pregàries i
textos per la pau”. Aquesta iniciativa, que compta amb el
suport de la Fundació per la Pau i d’Unescocat, vol ser una
eina per aprofundir en l’ètica com a fonament de la pau i
de la resolució constructiva de conflictes. Trobareu el llibre
en català a la nostra plana web.

III Premi de Periodisme Joan Gomis
Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, la Fundació per la
Pau, la Fundació Cultura de Pau i les revistes Foc Nou i
El Ciervo convoquen per tercer any consecutiu el Memorial Joan Gomis. Aquest guardó premia textos periodístics
relacionats amb la pau, els drets humans, la pobresa i les
desigualtats Nord-Sud. Podeu consultar les bases del premi
a l’arxiu documental de la nostra web.

Ajuda’ns a construir una Cultura de Pau
> Nom i cognoms				
> Nif
> Adreça		
> Codi postal
> Població
> Telèfon
> Correu electrònic
Vull col·laborar amb la Fundació per la Pau, mitjançant les aportacions que indico a continuació
(marca amb una x les teves aportacions o bé escriu la quantitat que desitgis)
12f
30f
60f
Cada mes per domiciliació bancària (omplir dades)
Cada 3 mesos per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada amb ingrés al compte* de la Fundació
Domiciliació bancària
> Banc / Caixa
> Compte / llibreta

Entitat

_____ f

Cada 2 mesos per domiciliació bancària (omplir dades)
Un cop l’any per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada per taló adjunt

> Titular del compte o llibreta
Oficina

Control

Número compte			

> Data

Aquestes aportacions desgraven un 25% en fer la declaració de la Renda.
Estenem rebuts de tots els donatius. Envia aquesta butlleta a:
Fundació per la Pau c/ Casp, 31, 2n 1a A. 08010 Barcelona
*El número de compte de la Fundació per la Pau és:
Caixa de Catalunya 2013-0616-88-0200477680
Abans de fer-me soci, vull rebre més informació

Signatura del titular del compte / llibreta
Fundació per la Pau 
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Parlant de pau amb ...
Aziz Haidar
El sahrauí Aziz Haidar (Al Aaiun, 1955)
va perdre un braç i les dues cames l’any
1979 quan el cotxe en què viatjava va
passar per damunt d’una mina antipersona. En el mateix accident un noi
jove que viatjava amb ell hi va perdre
la vida. Ara l’Aziz és Secretari General
de l’Associació Sahrauí de Víctimes de
Mines. El mes de maig, va participar en
la cimera de Dublín que va concloure
amb un tractat per a la prohibició de les
bombes de dispersió. Està molt satisfet
del resultat perquè no vol que ningú més
hagi de passar per una experiència com
la seva.

dues cames. Ja no s’hi podia fer res. Deu
mesos després, també a Algèria, em van
fer les primeres pròtesis per les cames.
El personal de l’hospital es va quedar
sorprès perquè vaig aprendre a caminar
al cap de quinze dies!

Quan es va implicar en la lluita contra
les mines?
Va ser arran de patir l’accident, tot i
que jo sempre havia estat en contra de
les mines antipersones. Per mi, el que
va fabricar aquesta mina, és un covard.
No es pot deixar una mina que saps que
tard o d’hora esclatarà, i que no afectarà
un militar, sinó un civil, segur, perquè a
la meva terra hi ha molts nòmades que
passen amb els seus camells per aquesta
zona. Això és de covards.

En què està treballant ara la vostra
associació?
Des de l’any de la seva creació, el 2005,
una de les tasques principals és localitzar
el nombre de víctimes de mines i trobar
associacions internacionals que ens
puguin donar suport amb ajuda humanitària. A més, al Sàhara no només hi ha
mines, també hi ha bombes de dispersió
perquè el Marroc n’ha utilitzat moltes,
li asseguro. Fa poc, aquest any, una
nena que jugava prop de casa seva en
va agafar una pensant-se que era una
joguina. Li va esclatar a les mans i va
morir. Això va ser a Tifariti.

Com va tenir lloc el seu accident ?
Nosaltres veníem de la frontera amb
Mauritània per Rabuni. Moltes terres
d’aquella zona estan plenes de mines
perquè durant la guerra, les tropes
marroquines les posaven a tot el voltant
dels seus campaments per evitar atacs
del Front Polissari. I, quan van marxar,
les van deixar allà. El nostre cotxe va
trepitjar una d’aquestes mines i va saltar
pels aires. Després de l’accident ens
van portar de seguida fins al poble més
proper i d’allà a Tindouf. Per sort, jo em
vaig salvar.

I com va ser la seva recuperació?
Primer em van amputar el braç a Tindouf
perquè estava completament gangrenat. Després, al cap de tres dies, em van
portar a Alger i allà em van amputar les

Teniu dades d’on hi ha mines i munició
de dispersió al vostre país?
De moment, on podem afirmar que segur
que n’hi ha és al voltant del mur de
2.400 km que el Marroc ha construït i
que parteix el Sàhara en dos, de nord a
sud. Està tot rodejat per camps de mines.
És calcula que n’hi ha uns set milions
d’escampades. El pitjor és que, quan
arriben les pluges les mines es traslladen
a altres llocs on no estan controlades. En
aquests moments, l’organització Mine
Action, està treballant al Sàhara per
senyalitzar on hi ha mines, les zones més
perilloses, etc. Fan una molt bona feina.

Després s’haurien de desminar les zones
afectades, oi?
Si. La segona fase, que és la més complicada, és la de netejar les zones minades.

És molt
difícil i
calen molts
diners perquè el Sàhara és molt
gran i hi ha
molts camps
de mines i de
bombes de
dispersió. No és
com a Bòsnia
o d’altres llocs
més petits. Al
Sàhara hi ha
molta feina a fer.

Com valora
l’acord que s’ha
aconseguit en la cimera de Dublín, on
més de 100 països
han subscrit un tractat per a la prohibició
de les bombes de
dispersió?
Per mi és un gran
èxit perquè el tractat prohibeix tant la
producció d’aquest
tipus d’artefactes, com
l’eliminació dels estocs
existents i, el que és més
important, l’assistència a
les víctimes. També és molt
important que inclogui la
neteja de les zones afectades.
La població del meu país
necessita aquest tipus d’ajuda.
És un tractat molt important
per nosaltres. Molt. I espero
que el Marroc el signi perquè és
un país que té moltes bombes de
dispersió.

