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i, els projectes continuen
Sí, malgrat la situació preocupant que viu el país, els projectes continuen a un ritme de relativa normalitat, fem-ne un petit seguiment:
Pel que fa a les beques escolars aquest curs, 2018-2019, han estat
ampliades, 5 alumnes nous de secundària a Gaoua i 5 de primària
a Bobodiulasso.
Tres dels alumnes de Gaoua ja han acabat aquest mes d’abril, els
estudis universitaris. En Site-Paul és llicenciat en Història i Geografia i el proper curs ja tindrà feina de professor. En Nadome també
és llicenciat, en Anglès i Alemany, i també exercirà de professor. En
Daouda, ja és mestre de primària a Obire i a Yerifoula.
En Blahalama ha acabat el cicle formatiu superior de “Assistant
des Eaux et Forets” (equivalent a guarda forestal) i està pendent
de destinació.

BUTLLETÍ D’ACTVITATS - ANY 2019

El juny passat, en Felix Farma va passar el BPC (certificat de fi dels
estudis de secundària) i ara està fent l’equivalent a un cicle formatiu superior d’Electricitat.
Per tant i, davant d’aquests resultats, hem d’estar molt satisfets
del projecte beques a Gaoua. Des d’aquesta finestra de la nostra
revista volem fer-los arribar la nostra felicitació per haver assolit
aquests objectius que en el context familiar i de país no són gens
senzills d’aconseguir. I també volem desitjar-los molta sort en la
seva trajectòria professional. No podem oblidar-nos que la tutela
de la nostra col•laboradora, Claire Farma, ha estat del tot imprescindible en la seva tasca de motivar-los i encoratjar-los.
En el proper curs destinarem mes recursos econòmics a becar altres nens i nenes.
De Gora ens arriben bones noticies, a través d’en Dauda Coulibaly
vàrem fer, el curs passat, una petició a les autoritat educatives a
fi de que col•laboressin en la construcció de les dues aules que
encara falten a secundaria. La resposta ha estat positiva, ens han
dit que es faran càrrec de fer-les i fins i tot han dit que farien les
equivalents a batxillerat. Ben aviat veurem el grau de compliment,
si realment es complís ens alliberaria d’un cost econòmic important que podríem derivar cap altres projectes.
La resta de projectes segueixen el seu curs, pou, recollida d’escombraries, criança de porcs, etc., sense masses novetats. El moli-despellofador que vàrem traslladar a Loropeni esta pendent de
l’arribada de l’electricitat.
D’ara en endavant prestarem atenció a la Biblioteca de Loropeni que cal dotar-la de taules, cadires i llibres amb la finalitat que
pugui esdevenir un centre de reforç pels alumnes de les rodalies i
pensant, també, amb algun ex-alumne que pugui ajudar-los.

Editorial
El contingut de la revista de l’any
2018 es va dedicar a transcriure
diferents entrevistes realitzades a
africans que són nascuts i que viuen
a Burkina Faso. Les seves respostes
explicitaven com és el seu dia a dia
i ens transmetien les seves realitats
de manera molt propera, ens ajudaven a reflexionar sobre fets quotidians per entendre millor la seva
manera de fer.
Enguany cal afegir-hi una nova preocupació a les que, fins ara, havien
de fer front. El gihadisme, que s’estén amb força des de Mali, Níger i
Nigèria, ja ha arribat a Burkina. Es
van succeint atemptats, segrestos,
conflictes interètnics, etc. Lamentablement, no sembla que tingui aturador a curt i mitjà termini.
De moment, les zones on hi tenim
ubicats els projectes no ho pateixen
directament però, observant l’evolució, tot fa pensar que en un futur
proper es podrien veure afectats.
Des de Dugú tenim la ferma voluntat de seguir donant suport als
projectes i també als nostres amics
i col•laboradors que ens els gestionen. De ben segur, haurem de buscar altres formes de relació i contacte amb ells però hi estarem atents.
Buscarem la manera de donar resposta al seguiment i manteniment
dels projectes engegats, així com
també estarem atents a les possibles necessitats que sorgeixin per la
situació creada.

La 4rta. edició que vàrem celebrar el passat mes de setembre va
tenir molt bona acollida. Hi van participarmés d’un centenar de
persones amb qui vam compartir els sabors, els sons i les vovències
de la Burkina Faso que tan estimem.
Gracies a tothom per ser-hi i pel suport que sempre ens doneu.
Estem animats per tornar-hi el setembre del 2020.

******
“ El contingut d’un cacahuet
dona perque dos amics el
puguin compartir”
(proverbi burkines)
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Una visió de la situació des de Burkina mateix
La inseguretat gihadista és un fenomen relativament nou a Burkina, tot i això no és una
coincidència o un fet de l’atzar. Comença a sorgir amb la fugida forçada del senyor Blaisse
Camporé del poder.
Blaise Camporé portava al poder al voltant de 27 anys. No hi ha dubte que Camporé n’era
el padrí dels terroristes a la regió de l’oest africà. Acollia els grans caps dels terroristes a
Ouagadougou en grans mansions al barri luxós anomenat Ouaga 2000 i també els feia arribar
mitjans de transport. Era també ell mateix qui actuava com a intermediari per a comprar les
armes i per als rescats relacionats amb els estrangers. Així, doncs, amb aquest context, no és
produïa cap atac al nostre país.
Amb l’arribada del senyor Rock Kaboré a la presidència, després de la insurrecció, els caps
jghadistes van voler tenir una trobada per renovar el tracte i reclamar les armes que havien
comprat i tenien amb estoc amb l’anterior president Blaise Camporé.
Kaboré va refusar l’oferta i els va demanar d’anar a veure la persona amb qui havien signat el
contracte, que ells ja sabien on el podien trobar. Davant del rebuig categòric a participar en
l’esmentat xantatge, els atacs van començar a Burkina.
Al començament, es tractava de demostrar la gran força que tenien i els atacs van començar
al Nord per crear psicosi i desordre. Després van ser les forces de seguretat i de defensa de
l’estat que van contribuit, amb les seves actuacions, a incrementat aquest clima.
Tot i la modèstia dels mitjans burkinesos, el país ha fet front a aquests bàrbars.
Es pensa que el nou mètode d’operacions és atacar tots els tuaregs del nord i est. Tot i que
aquestes dues zones són les més atacades, en aquests moments constatem que la força
gihadista està per tot Burkina. Actualment els gihadistes opten per assassinar capellans i
ostatges blancs perquè no reben els diners dels rescats.
Nota: traducció de la carta d’un dels nostres amics que viu a Burkina.
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¿Burkina Faso, en la geografía del terror?
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Des de 2016 fins a maig de 2019, Burkina Faso, el quart país més pobre del món i que ha estat un
dels més segurs de l’Africa Occidental, ha patit més de 300 atacs de grups vinculats tant a al-Qaeda
com al Daesh, deixant mes de 300 morts. La capital Ouagadougou, ha estat atacada en diferents
moments, deixant prop de 90 morts en total.

Ouaga Giris
Theresa Traore Dahlberg
Un grup de noies que volen
convertir-se en mecàniques de
cotxes comparteixen amistat,
somnis i desitjos immerses en
una societat amb uns valors difícils de canviar i amb expectatives concretes per a les dones.

MÚSICA

Amb el segell de Real World
(Peter Gabriel) algunes de
les dones més influents de
la música africana actual es
reuneixen en aquest treball
cantant contra la violència i
desigualtat de gènere.
www.yotube.com/watch?v=70cc8Aa_19c
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Queda’t amb mi
Ayòbáni Adébáyà
Angle Editorial
Novel•la sobre temes universals -amor, família, traïció,
culpa- una història apassionant
de relacions humanes, de les
expectatives vitals quan som
joves i el desig, de vegades
incontrolable, de tenir fills.

Documental:
«Si yo tuviera una vaca»
Dirigit per Norma Nebot
Producció de Boogaloo films
https://vimeo.com/67120349

Tant al nord com a l’est, els objectius dels fonamentalistes acostumen a ser oficines del govern,
casernes militars, escoles i mestres a qui se’ls exigeix que facin les classes en àrab enlloc del francès
i que ensenyin l’alcorà. Aquestes pressions han obligat a tancar més de mil escoles deixant sense
classes a uns 150 mil nens des de maç del 2018, mentre que el 60% dels mestres han hagut d’abandonar la zona en conflicte
La crítica situació del país va obligar al seu president Roch Kaboré a declarar l’estat d’emergència el
passat 31 de desembre realitzant canvis en el govern i la cúpula militar. Els canvis no han aconseguit
aturar les accions terroristes de tot el conglomerat de grups que operen a la zona del Sahel.
Alguns analistes creuen que l’increment de la violència ve donat pel trencament de pactes que
aquests grups integristes mantenien amb funcionaris del govern de l’ex president Blaise Compaoré,
derrocat el 2014, després de 27 anys de dictadura i que els hi brindava cobertura a canvi de que no
operessin en el seu país.

Republique Amazone
Les Amazones d’Afrique

Llibre:
«Si yo tuviera unavaca»
El trobareu a la Llibreria Altair,
Gran Via de les Corts Catalanes 616,
08007 Barcelona

El nord burkinabé va començar a patir la violència integrista el 2011 per grups wahabita, que operen
encara avui en el nord de Mali i sud d’Algèria. Des de llavors, la violència no ha deixat d’incrementar-se i expandir-se, des del nord s’irradia cap a la frontera amb Nigèria a l’est del país on opera Boko
Haram, filtrant-se també cap a Togo, Benin i Ghana. Aquests països s’han vist obligats a enviar tropes
a les seves fronteres amb Burkina donada la inestabilitat que s’hi podria generar si els mujahidins
poguessin obrir un corredor des del Sahel fins el Golf de Guinea.

A tota aquesta situació de terror gihadista s’hi ha d’afegir els grups, habituals des de fa molts anys
a la zona, de traficants de drogues, armes, tabac, combustible i persones, sense oblidar les guerres
“antisubversives” incentivades per les forces de seguretat burkineses i els grups paramilitars que
vulneren els drets humans contra la població civil en zones rurals allunyades dels centres urbans.
En un informe de Human Rights Watch titulat “Durant el dia tenim por de l’exercit i per la nit dels
gihadistes” les forces de seguretat burkineses han generat desaparicions forçoses, tortures i execucions extrajudicials en operacions contra la insurgència.
Tota aquesta situació d’inseguretat ha
alterat la convivència interètnica, bàsicament entre les comunitats mossi,
el grup més nombrós de Burkina i les
comunitats de ramaders peül que són
majoritàriament musulmans. El resultat és de molts milers de persones desplaçades, es calcula que un miler cada
dia i més d’un milió i mig de persones
que requereixen ajuda humanitària
amb urgència.
Amb aquesta situació Burkina Faso ha
entrat en la «geografia del terror» i de
ben segur no se’n sortirà sense més
morts i pobresa.
Extracte d’un article de Guadi Calvo,
analista en política internacional especialitzat en l’Àfrica, Pròxim Orient i Ásia
central.
Podeu llegir tot l’article a: https:
//www.alainet.org/es/articulo/197963

Aquest any és obligat presentar-vos el projecte Afrovaca per dos
motius, el primer per complir quinze anys de feina treballant discretament i amb uns resultats dignes de lloar i el segon per la
publicació del llibre “Si yo tuviera una vaca” molt il•lustratiu de
la trajectòria i recorregut d’aquests anys. Són dos esdeveniments
que no podem passar per alt i ens fa molt de goig fer-ne aquest
reconeixement públic.
El projecte “Afrovaca”, és un projecte molt proper a Dugú, la seva
ànima, en Quim Arnal, és un estret col•laborador nostre. Es tracta
d’una iniciativa de cooperació al desenvolupament que consisteix
en finançar vaques, bous i estris destinats a facilitar el treball al
camp de famílies burkineses amb pocs recursos que ho han de fer
tot a mà.
Tot comença quan en Yeddam Bassien, vell conegut d’en Quim, li
explica que ha tingut un somni on s’imaginava que tenia una vaca
i que això el feia molt feliç perquè podria atendre totes les necessitat de la seva família. Aquest somni va sortint any rere any en
les converses que ambdós tenen fins que, finalment, en Quim veu

clar que alguna cosa es pot fer. Així doncs, va començar a treballar
per mirar de fer realitat el somni d’en Yeddam i avui, quinze anys
després, hi ha 247 famílies que tenen una vaca o un bou i eines
per a treballar els seus camps.
De les vaques i dels bous inicials, el projecte ha anat creixent i
s’han obert altres fronts no menys importants: bancs de cereals
per donar resposta a les crisis alimentaries que sovint castiguen al
país i bancs solidaris que faciliten micro-crèdits de petits imports
a les famílies per millorar-les seves condicions de vida.
Un aspecte que cal remarcar és que es tracta d’un projecte de
desenvolupament endogen que neix i es gestiona de manera totalment local. En Quim ha sabut crear una xarxa de responsables
per gestionar els bous i les vaques digna d’admirar i ha delegat en
les comunitats, bàsicament de dones, l’administració dels microcrèdits i gestió dels bancs solidaris.
Moltes felicitats a totes les companyes i companys per fer realitat
aquest projecte!

