COM HO FEM?
- Realitzant xerrades informatives.
- Organitzant fires d’exposició i venda de
material sahrauí.
- Establint punts de recollida per les
diverses caravanes d’ajut humanitari.
- Informant, assessorant i recolzant a les
famílies acollidores.

QUÈ POTS FER?
- Fer-te soci.
- Col·laborar econòmicament amb YALAH.
- Participar a les activitats que fem a
YALAH.
- Acollir un nen/a sahrauí durant l’estiu.
- Viatjar als campaments de refugiats per
conèixer d’aprop la situació.

COM HO POTS FER?
- Omplint el butlletí d’inscripció.
- A través d’e-mail: sahara@yalah.es
- A través del telèfon: 615.02.89.83
Horari: 18 a 21 h. de Dilluns a Divendres

“Conèixer la seva història és mantenir
la seva esperança, difondre-la els
www.yalah.es
e-mail: sahara@yalah.es
Telèfon: 615.02.89.83
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ajudarà més del que creus”.
T’ESPEREM

LA LLUITA DEL POBLE SAHRAUÍ
PER LA LLIBERTAT
L’any 1973, es va constituir el Front Polisari
encapçalant la lluita per l’independència del
Poble Sahrauí. L’any 1975 Espanya va abandonar
els territoris que havien estat colònia espanyola,
permetent la invasió militar del territori sahrauí
per part del Marroc, amb la coneguda “Marxa
Verda” i de Mauritania.
Milers de sahrauís van haver de fugir dels
bombardeigs marroquins i es van refugiar al
desert argelí, a prop de Tinduf, mentre a Madrid
es signaven els Acords Tripartits en els quals
Espanya va cedir el Sàhara al Marroc i
Mauritània.
El 27 de Febrer de 1976, el poble sahrauí va
proclamar la “República Árabe Saharauí
Democrática” (RASD).
La guerra defensiva entre el Front Polisari,
representant del poble sahrauí, i el Marroc, es
va prolongar fins al 1991, en que es va signar
l’alto al foc entre les dues parts, que segons el
Pla de Pau dissenyat per Nacions Unides, havia
de precedir el referèndum d’autodeterminació.
Trenta anys després, l’ocupació de l’exèrcit
marroquí continua i la població sahrauí sobreviu
als camps de refugiats de Tinduf, o es troba
sotmesa a una dura repressió a les zones del
Sàhara ocupades pel Marroc.

ELS CAMPAMENTS DE REFUGIATS
Els campaments de refugiats es troben a una
part del desert d’Algèria anomenada Hamada, un
terreny dur i inhòspit on res no creix.

Estan constituïts repetint el nom de les seves
ciutats del Sàhara Occidental.
Es troben distribuïts en quatre campaments o
wilaies: Aaiun, Smara, Dajla i Auserd. La ubicació
de cada wilaia ve condicionada per raons
estratègiques i per l’existència o proximitat
d’aigua. Dins de cada wilaia hi ha les daires, que
són petits nuclis de jaimes.
Aquestes daires es composen de quatre barris,
al centre dels quals s’ubica el centre
administratiu, dispensari i altres instal·lacions
comunes.
L’organització social de les daires
bàsicament a càrrec de les dones.

està

Les condicions de vida als campaments són
extremadament dures: temperatures superiors
als 50º a l’estiu i temperatures molt baixes
durant les nits d’hivern.
Tenen moltes mancances pel que fa a les
necessitats
més
bàsiques
(alimentació,
assistència sanitària, vestit,...). Es mantenen de
la solidaritat i l’ajuda internacional.

Pel que fa a la seva cultura, la llengua parlada és
el hassania, dialecte derivat de l’àrab clàssic.
Mantenen hàbits, valors i creences de les seves
arrels.

QUI FORMEM YALAH?
Som un grup de persones que ens vam unir per
crear YALAH amb la intenció de donar suport al
Poble Sahrauí.
Vam néixer el 19 de Novembre de 2005, arrel de
l’experiència que vam tenir després d’acollir nens
sahrauís durant l’estiu de 2005 i del
coneixement de la situació que viu el poble
sahrauí.

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?
- Apropar-nos al Poble Sahrauí.
- Millorar les condicions de vida de la Població
Sahrauí.
- Promoure i coordinar el suport humanitari cap
al Poble Sahrauí.
- Defensar els drets humans individuals i
col·lectius del Poble Sahrauí.
- Aconseguir un suport majoritari per a la
celebració del referèndum d’autodeterminació
i independència del Poble Sahrauí.

QUÈ FEM?
- Sensibilitzar a la població sobre el conflicte
sahrauí.
- Descobrir i donar a conèixer la seva cultura.
- Caravanes d’ajut humanitari.
- Projectes de cooperació.
- Acollida de nens/es sahrauís durant els mesos
d’estiu.

