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Campanya de micromecenatge per
a la publicació d'un llibre sobre el
Sàhara
L'entitat Cooperació Osona-Sàhara (COOOS) impulsa la publicació de 'Refugiados
permanentes. Los dilemas del pueblo saharaui' amb l'objectiu de difondre el
conflicte però també que servei d'element de reflexió per a les generacions
sahrauís més joves | El llibre pretén apartar-se de l'estil d'altres obres sobre el
conflicte i aprofundir en el debat sobre el passat però també el futur del poble
sahrauí
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=JsZcVfc1Afs
L'entitat Cooperació Osona-Sàhara (COOOS) impulsa una campanya de micromecenatge
(https://ca.goteo.org/project/libro-refugiados-permanentes) a Goteo per finançar la publicació del
llibre Refugiados permanents. Los dilemas del pueblo saharaui, de Pedro Hernández
Carrión. L'obra no pretén ser un llibre més sobre el poble sahrauí, sobre el qual ja hi ha una àmplia
bibliografia en la qual es repassa la traició del govern espanyol, la manipulació diplomàtica del
govern del Marroc i la resta de successos històrics que han portat a la situació actual del poble
sahrauí (http://www.elsetembre.cat/noticia/154/refugiats/permanents) , obligat des de fa dècades
a viure fora de la seva terra, exporpiada pel Marroc, amb la complicitat d'Espanya, França i els
Estats Units.
Refugiados permanents. Los dilemas del pueblo saharaui pretén ser un complement a aquesta
bibliografia amb un seguit de reflexions extretes de converses mantingudes al llarg dels anys per
l'autor. Aquest llibre no pretén donar respostes, però sí plantejar algunes preguntes que ajudin a
reflexionar sobre el passat, present i futur del poble saharauí. Del passat se'n repassen els actors,
el procés evolutiu i la situació actual del conflicte, a més d'analitzar el factor de la cooperació com
a fnoamental de la resistència del poble sahrauí. En l'apartat sobre el present, es repassa la
situació actual de divisió forçada del poble sahrauí, així com les tensions socials existents. Finalment,
pel que fa al futur, reuneix comentaris i valoracions diverses sobre les tres opcions principals
amb què compten els sahrauís per desencallar la situació actual.
Entre els objectius del llibre, més enllà de fer difusió del conflicte, però, també el d'intentar que la
recopilació de dades i d'opinions diverses -i a vegades divergents- sobre el moment actual de la
societat sahrauí, pugui convertir-se en motiu de reflexió crítica per als propis sahrauís.
Actualment unes 200.000 persones viuen en camps de refugiats, sense cap tipus d'expectatives i
amb poques probabilitats de solucionar aquest statu quo. Viuen en condicions precàries amb una
dependència gairebé absoluta de la cooperació internacional. La diplomàcia internacional, liderada
per les Nacions Unides, s'ha demostrat ineficient a l'hora de prioritzar la causa sahrauí davant
dels interessos dels governs del Marroc, Espanya, Estats Units i França.
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Imatge d'un camp de refugiats sahrauís que il·lustra la portada del llibre Foto: Pere Tordera

El poble sahrauí, però, també s'enfronta a uns canvis socials, econòmics i culturals derivats de les
noves tecnologies, a través de les quals els seus joves coneixen una realitat que els és
inabastable. Alhora s'està obrint una escletxa generacional amb els dirigents de la República Àrab
Sahrauí Democràtica que està provocant una desafecció cap a la causa dels joves sahrauís que viuen
als campaments, així com aquells que han emigrat. D'aquí que de cara al futur es considerin
indispensables nous espais de reflexió en els quals es plantegin alternatives de futur, a més de
remoure les consciències de la diàspora sahrauí, aglutinant-de nou al voltant d'un projecte comú.
Seria en aquest context que s'emmarcaria la publicació del llibre de Pedro Herández Carrión.
Per això des de COOOS Osona es condiera que el llibre pot ser una font d'informació vàlida i útil
per a totes aquelles persones que decideixin apropar-se al coneixement i a la solidaritat de la
causa del poble sahrauí, per als joves cooperants que s'inicien en tasques i projectes de
col·laboració solidària amb els campaments de refugiats sahrauís, o les famílies que participen cada
any en el programa «Vacances en Pau» d'acollida d'una nena o un nen sahrauís. També, però,
per als joves sahrauís que han construït la visió i interpretació de la seva realitat històrica i social
únicament amb les consignes i relats oficials.
El projecte de publicació del llibre el tiren endavant un equip de persones compromeses amb la
lluita del poble sahrauí. Un grup de voluntaris que, des de l'associació COOOS, ja treballen des
de fa dos anys en els camps de refugiats de Tindouf amb l'objectiu d'impulsar projectes de
desenvolupament en els àmbits de l'educació, la salut i el desenvolupament socioeconòmic, però
també de difondre la causa sahrauí, silenciada a consciència des dels estats espanyol, marroquí i
francès, i amb la complicitat dels Estats Units.
Pedro Hernández Carrión va ser professor d'ensenyament secundari durant més de 40 anys. Ha
col·laborat amb diverses ONGD de l'àmbit educatiu al llarg de més d'un quart de segle. També
ha ocupat càrrecs de responsabilitat en les àrees de formació solidària d'ONGD com Educació Sense
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Fronteres, EMIS i Xarxes. Durant tots aquests anys ha acompanyat a diversos grups de joves
voluntaris i cooperants en els seus primers contactes amb països del Sud, des de Cuba,
Nicaragua o Guatemala als campaments del Sàhara.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ZeBWuGdfhr4
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