PROJECTE SÀHARA
El Sàhara és un dels territoris prioritaris pel CJB i es planteja aquest projecte com a un dels projectes claus en
matèria de cooperació en els propers anys. L'any passat es van centrar els esforços en contactar amb diferents
entitats que estiguessin desenvolupant un projecte al territori per tal de fer xarxa i començar a articular
possibles projectes conjunts o en solitari. Per aquest motiu ens vam reunir amb diverses entitats fins que a
finals d'any vam començar a definir la possibilitat de col·laborar amb la federació d'associacions catalanes
solidàries amb el poble sahrauí (ACAPS) i amb l'Institut de la No-Violència (NovAct) al projecte LAONF II. El
projecte LAONF II és la continuïtat del projecte LAONF I que té per objectiu treballar amb les tres comunitats
sahrauís -joves del campaments de refugiats, dels territoris ocupats i de la diàspora-, alternatives no violentes
per donar sortida al conflicte polític que pateixen. Després de múltiples reunions s'ha acordat amb les entitats
impulsores de LOANF II i el CJB, incorporar-se el projecte aportant el coneixement que el CJB té en eines
per fomentar la participació així com articular un fort treball en xarxa.
[ A LAONF I els grups de joves sahrauís -escollits entre grups de joves, entitats i moviments més o menys
articulats i identificats com a «líders»- van rebre formacions sobre no-violència per tal que les traslladessin als
seus espais de participació ]
La implicació del CJB en el projecte LAONF II té per objectiu treballar amb aquest grup de joves per explorar
i compartir eines que produeixin un efecte multiplicador de les formacions. És a dir, el que es busca és que
més enllà de les formacions que rebin les joves del grup LAONF aquestes també comencin a teixir xarxes i a
fomentar la participació de les persones joves per tal que la lluita no violenta esdevingui la principal opció per
a les persones joves.

OBJECTIUS GENERALS
 Potenciar la xarxa i el diàleg entre l'associacionisme juvenil de Barcelona i els països del mediterrani.
 Promoure l'enfortiment de democràcies locals promovent la participació dels joves a la vida política.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 Dotar d'eines i estratègies per potenciar la participació juvenil i fer créixer les iniciatives no-violentes
 Identificar i compartir estratègies per generar un treball en xarxa estable, constructiu i motivador.
 Possibilitar el coneixement de la situació del poble sahrauí de les persones joves de la ciutat.

 Enfortir la comunitat catalana de suport al poble sahrauí per poder esdevenir un altaveu de les
reivindicacions de la comunitat sahrauí.

IMPLEMENTACIÓ DE L'ACCIÓ
La incorporació del CJB al projecte LAONF és l'oportunitat per poder aportar el nostre gra de sorra en el
desenvolupament d'iniciatives a nivell local i global que contribueixin a aconseguir la llibertat del poble sahrauí.
L'objectiu és participar participar al projecte per possibilitar aquest efecte multiplicador de les estratègies noviolentes dotant d'eines i recursos als formadors i formadores sahrauís. Aquest és un projecte que avançarà
en dues direccions: per una banda, establir un grup de treball propi del Sàhara amb persona d'entitats
interessades en participar de manera activa i constant en la definició i articulació d'aquest projecte. D'altra
banda, el projecte té una dimensió global en la qual es treballarà per la visibilitzar el conflicte polític
sahrauí conjuntament amb altres entitats de Barcelona i Catalunya.
Les diferents accions previstes (tot i que pot variar en funció de les necessitats detectades pel grup de treball):
 Creació d'un grup estable de joves: Grup de Treball del Sàhara
 Formació en cultura de pau i no-violència: dotar a les joves del GT Sàhara de coneixement bàsics
sobre cultura de pau i no-violència per tal de partir d'una base comuna i consensuada a l'hora treballar
conjuntament amb els col·lectius sahrauís.
 Disseny de la formació sobre participació juvenil i treball en xarxa: El disseny de la formació
es realitzarà a través del Grup de Treball del Sàhara i persones expertes en participació juvenil que
puguin fer aportacions.
 Formació en participació juvenil, apoderament jove i treball en xarxa: una formació adreçada
als joves sahrauís. Aquesta formació s'emmarcarà dins les jornades on la ciutat de Barcelona acull a
joves de les tres comunitats sahrauís.
 Definició d'una acció de suport per part del Grup de Treball Sàhara: Desprès de participar a
les dues formacions i d'haver compartit unes jornades amb els joves sahrauís, el GT del Sàhara hauria
de definir i executar una acció de suport o campanya . Aquesta hauria d'anar de la mà de la campanya
que s'estigui desenvolupament a nivell global.
 Visita als campaments de refugiats per part del Grup de treball: Preveiem poder fer una
formació als campaments de refugiats amb el grup de joves que durant un any han estat desenvolupant
el projecte a llarg termini. La visita al camp de refugiats és una experiència que ajudarà als joves a
entendre millor la situació en la que viuen i quins són els projectes i moviments que s'estan organitzant.
Durant l'estada el grup de joves també realitzaria activitats i dinàmiques pels joves sahrauís per establir
i consolidar el treball en xarxa així com per compartir experiències i poder aprendre com
desenvolupar pràctiques individuals i col·lectives no violentes.

D'altra banda, les accions previstes a nivell global per la visibilitat i la incidència política són:
 Suport a la campanya #ReferedumNow: El CJB participarà de la campanya per la consecució
del Referèndum pel dret a l'autodeterminació del Sàhara Occidental. Aquesta és una campanya que
s'engega per part de tot el grup d'entitats que donen suport a la causa sahrauí i que té per objectiu
aconseguir que la MINURSO (Missió de les Nacions Unides per el Referèndum del Sàhara Occidental)
compti amb el mandat de recollir totes les vulneracions als drets humans que es duen a terme tant als
campaments de refugiats com, sobretot, a la zona ocupada.
 Formar part del Grup de comunicació dins la Xarxa d'entitats i organitzacions de suport al
poble sahrauí a Catalunya: Aquesta xarxa està en procés de creació i es planteja formar part del
grup de comunicació amb l'objectiu de poder donar força a la visibilització del conflicte i de fer arribar
la situació a la gent jove.

