TERRITORIS EN SITUACIÓ ESPECIAL: SÁHARA I PALESTINA

Demanem la consideració de territoris en situació especial per aquells que son i han estat
objecte de la cooperació catalana, Palestina i el Sàhara, i que es troben en una complicada
situació política, social i econòmica, que fa gairabè impossible que es puguin presentar projectes
en aquests territoris en peu d'igualtat amb d'altres, la situació geo-política dels quals es
normalitzada.
S’havia fet un pas endavant els darrers anys amb la protecció especial d’aquests dos territoris,
ambdós amb reconeixements específic de part de les Nacions Unides, però ambduos amb una
situació d’ocupació, i en el cas sahrauí amb una estructura estatal que si bes es reconeguda per
mes de 80 països actua des d’uns campaments de refugiats.
Es evident que aquestes dues realitats no poden comparar-se a qualsevol altre de les realitats
existents, dures, doloroses i necessitades d’ajut, segur, però cap en una situació d’ocupació del
seu territori nacional, i amb estructures pròpies fràgils.
En el cas del Sàhara cal afegir que es molt complicat algunes de les coses que son fàcils en
qualsevol altre llos, des de la promoció d’estructures econòmiques de desenvolupament, ja que
els campaments estan situats de fet en territori algerià cedit, fins a les pròpies condicions
climàtiques del desert, aridesa, pols, sorra, vent.
Per posar un sol exemple d’aquestes dificultats específiques, la documentació econòmica que
es genera dins dels campaments, per exemple les factures, no son validables com a factures per
la manca de política fiscal del govern sahrauí, el que fa que es facin sense cap cost fiscal i
s’equiparin a rebuts. Serveixi aquest petit exemple per veure que hi ha dificultats intrínseques
que dificulten i especifiquen el treball de cooperació amb els i les sahrauís.
D’altra banda aquests son territoris en els que les violacions de part dels drets humans vinculats
als ODS son més evidents. En primer lloc perquè tot i que les NNUU els reconeixen com a realitat
pròpies a mb drets nacionals, els dos pateixen una situació d’ocupació que impedeix, de fet
exercitar plenament aquest dret.
En segon lloc perquè tenen una part de la seva pròpia població a l’exili, en el cas del poble sahrauí
en les dures condicions d’uns camps de refugiats amb mes de 40 anys d’història en les dures
condicions del desert..

En tercer lloc per la repressió lligada a la ocupació de part del seu territori que afecta a defensors
i defensores dels drets humans, però també, a l’espoli il·legal dels seus recursos naturals.
Dir també que Palestina i el Sàhara han estat objecte tradicional de l’ajut català.
En el cas del Sàhara, cal recordar que constitueix la darrera colònia de l’estat espanyol, i que,
per tant, som co-responsables directes de la seva situació, d’exili i d’ocupació, encara avui
espanya figura com a administradora del territori, mentre el Marroc es simplement una potencia
exterior ocupant. Això fa que un important nombre de sahrauís tinguin parents directes amb
Identitat espanyola, i això els situa en una relació especial amb nosaltres.
Això explica també la enorme solidaritat del poble català amb els i les sahrauís al llarg d’aquests
anys d’ocupació i exili, originat en una de les darreres decisions de la dictadura franquista, però
que els diversos governs de la monarquia constitucional no han estat capaços de resoldre.
Creiem que tot això justifica aquesta categoria especial, que, sense rebaixar els criteris de
qualitat dels projectes fan necessària una protecció especial a aquells que tinguin com a
destinataris qualsevol d’aquests dos territoris, on difícilment es poden demanar els mateixos
criteris de desenvolupament ni de futur, ateses les seves especials circunstàncies nacionals,
insistim, reconegudes per la comunitat internacional, resolucions de els Naciosn unidesi
sentencies judicials de tota mena.
Esperem doncs que aquesta protecció especial, que donava la doble consideració de territori
preferent i especial es mantingui en un format adaptat al nou Pla director i permeti la continuïtat
d’una cooperació solidària, basada en els drets nacionals i els drets humans i que reculli els ODS.

