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Que és Talha?
La Associació TALHA Xirivella funciona des de 1998, és una
Organització no Gubernamental adherida a la Federació
d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí i treballa en
l’àmbit de LA COMARCA DE L’HORTA SUD.
L'objectiu general de l'associació és el recolzament i la
divulgació de la problemàtica del Poble sahrauí, principalment
la lluita contra la injustícia i la defensa dels drets humans del
poble sahrauí. L’associació, però, ha centrat els seus esforços
en millorar les condicions de vida tant dels refugiats als
campaments com de la població resident al Sàhara Occidental
ocupat pel Marroc.
Talha desenvolupa anualment dos tasques fonamentals, per
una banda la participació en el programa d’Acolliment Familiar
Temporal: Vacances en Pau. El qual esta dins del marc dels
Programes Humanitaris d’Estància Temporal de xiquets i
xiquetes estrangers en la Comunitat Valenciana (Conselleria
de Benestar Social).

El conflicte

I per altra banda, l’Associació elabora i participa en aquells
Projectes de Cooperació al Desenvolupament, Projectes
d’Ajuda d’Emergència i Projectes de Formació als treballadors
tals como desenvolupament d’horts hortícoles, construcció d’
infraestructures (hospitals, cases de malalts), enviament
d’aliments i altres materials (Caravana d‘aliments i material
escolar, roba i calçat per a xiquets, etc) i tutelatge del personal
sanitari d’alguns dels hospitals.

A la fi de 1975, i mentre Franco agonitza, el Govern
espanyol procedeix al lliurament repartit del Sahara
Occidental al Marroc i Mauritània. En secret, el 14 de
novembre, es signen els acords tripartits entre
Espanya, el Marroc i Mauritània, pels quals es cedeix
l'administració del territori a ambdues nacions de
manera totalment unilateral. A l’octubre, però, Marroc
ja havia iniciat la “Marxa verda”, en la qual uns
350.000 marroquins ocupen il·legalment el Sàhara
espanyol. Havia començat la invasió militar
marroquina i mauritana, i la fugida massiva de
població civil sahrauí.

L'exercit espanyol, així, va abandonar a la seva sort al
poble sahrauí, que començà a sofrir persecucions i
assassinats, havent de fugir gran part de la població al
desert algerià, i quedant part de la població baix la
repressió polític-policial-militar del Regne de Marroc.
El Front Polisari va fer front a l'ocupació marroquina i va
organitzar la fugida i l'acolliment dels refugiats que
s'estableixen en campaments, a la desèrtica regió de
Tinduf, a Algèria, país que li presta des de l'ocupació
ajuda i acolliment.
Els camps de refugiats de Tinduf acullen a
aproximadament 250.000 persones. Quan van arribar a
la desèrtica regió de Tinduf, on la temperatura a l'estiu
supera els 50 graus a l'ombra, no van trobar mes que
sorra. Els primers anys van ser especialment durs, la
mortalitat infantil es disparava per la manca de
medicines i aliments. Gràcies a un fort avanç en la
higiene, el poble sahrauí va ser capaç d'evitar epidèmies
i controlar l'alta taxa de mortalitat infantil.
Actualment, els campaments vieuen exclusivament de
l’ajuda humanitaria i el poble sahrauí que encara
resisteix al Sahara ocupat pel Marroc viu una repressió
continua.

Vols participar?

