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COMUNICAT DE PREMSA
VACANCES EN PAU 2016
Necessitem deu famílies que vulguin acollir un xiquet o una xiqueta
dels campaments de refugiats sahrauís.
Enguany reprenem, també a la Safor, la campanya d’acolliment de
xiquets sahrauís Vacances en Pau, que organitza la Federació d’Associacions
d’Amistat amb el Poble Sahrauí.
Vacances en Pau és una campanya d’acolliment temporal de xiquets i
xiquetes sahrauís. Un acolliment que té lloc al llarg dels dos mesos d’estiu,
juliol i agost, durant els quals, els xiquets, que tenen entre vuit i tretze anys,
conviuen amb famílies saforenques.
L’ACAPS la Safor s’encarrega de finançar totes les despeses que
suposen el desplaçament del xiquet fins la nostra comarca; també mantenim
contactes amb una sèrie de professionals de la sanitat que cooperen de manera
altruista, a més de les revisions que són realitzades als centres de salut
corresponents.
I, al llarg de l’estiu, a més de les activitats que tenen a veure amb la
revisió sanitària dels xiquets, des de l’associació organitzem una sèrie de
trobades lúdiques en diferents localitats on hi ha xiquets acollits per tal de
compartir un temps en comú tot el grup de xiquets.
Les famílies acollidores que participen en el programa reben una
informació prèvia sobre les característiques dels xiquets i de la situació que
provoca la seua condició de refugiats.
Cal subratllar la conjuntura actual, la situació que s’ha produït arran de
les declaracions del Secretari General de les Nacions Unides, el Sr. Ban Kimoon, afirmant la il·legalitat de l’ocupació militar marroquina del territori del
Sàhara Occidental, han provocat tot de reaccions en el govern marroquí, que
està expulsant el personal dels cascos blaus de l’ONU, la MINURSO (Missió de
Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental). Amb la consegüent,
entre d’altres coses, eliminació de les barreres que asseguren l’alto el foc.
Fets d’una greu il·legalitat, front als quals, una vegada més, la potència
legalment responsable de l’administració del territori, el Regne d’Espanya,
continua practicant la política de no mirar, no escoltar i no pronunciar-se. Una
política que agermana, i fa còmplices, tots els partits que han tingut
responsabilitats al govern central.
Davant d’aquestes violacions, i enfrontaments contra l’autoritat de l’ONU,
cal que totes les parts que hi tenen alguna paraula, alguna responsabilitat
prenguin, definitivament, posició del costat de la legalitat internacional i del dret
que assisteix el poble sahrauí per ser, definitivament, amb més de quaranta
anys de retard, descolonitzat.
Els amics i les associacions d’amistat, de solidaritat, amb el poble
sahrauí continuarem reclamant l’única solució legítima, digna, per al poble del
Sàhara Occidental, la de la pau, ara amenaçada, i la de l’expressió de la pròpia
voluntat a través d’un referèndum lliure i transparent.

