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El passat 18 de febrer es va celebrar una gran
manifestació a Catalunya, sota el lema “Som una
nació i  tenim dret de decidir”,  que va
evidenciar l’ampli suport  al projecte d’estatut
aprovat al setembre pel Parlament de Catalunya i
el rebuig frontal a les agressions del PP cap a
Catalunya. Des d’aquí ens hi afegim, cridant: “ja
n’hi ha prou!”

No obstant, aquesta manifestació, molt necessària,
hagués estat més útil amb uns mesos d’antelació.
Les esquerres hem de fer autocrítica per no haver
impulsat la mobilització social abans i durant la
negociació a Madrid, per tal de condicionar-la i de
contrarrestar la reacció de la dreta.

En qualsevol cas, els i les comunistes volem reafirmar
el nostre suport a l’Estatut. Tot i quedar lluny de les
nostres aspiracions, és el que permet l’actual
correlació de forces, no només a nivell institucional,
sinó també a nivell social, econòmic i cultural i ens
situa en un escenari de federalització de l’Estat
Espanyol. Una bona mostra d’això ha estat la reacció
antidemocràtica i desestabilitzadora d’una dreta
neofranquista, que és l’expressió política de les
classes oligàrquiques, parasitàries i centralistes que,
amb aquest “canvi de règim” veuen amenaçats els
seus interessos i el seu poder.

Malauradament a nivell europeu els esdeveniments
han estat més negatius: un exemple d’això es
l’aprovació de la directiva Bolkenstein, que tot i
les modificacions a les que ha estat sotmesa, segueix
representant el “via lliure” a la privatització i
mercantilització dels serveis públics. I mentre els
nostres drets es veuen amenaçats d’aquesta manera,
hem d’assistir als intents de la dreta europea de
manipular la història i de criminalitzar els ideals
comunistes de llibertat i justícia. Considerem molt
greu i un símptoma d’involució democràtica, tant la
resolució aprovada pel Consell d’Europa, com les
maniobres per a il·legalitzar al Partit Comunista i
a les seves joventuts, a la República Txeca.

El cinisme de la dreta europea és tan gran, que mentre
impulsa aquestes mesures antidemocràtiques, pretén
donar lliçons a la resta del món, amb l’aprovació d’una
nova resolució de condemna a la revolució cubana. No
és cap secret que aquesta mesura respon a la preocupació
pel reforçament del procés d’integració llatinoamericana.
Un procés, que compta des de fa uns mesos amb un nou
baluard: el govern bolivià d’Evo Morales. Des d’aquestes
pàgines renovem el nostre compromís solidari, amb els
processos cubà, veneçolà, brasiler, argentí, uruguaià,
bolivià... amb el projecte antiimperialista i emancipador
de tota Amèrica, a la que a poc a poc, “sembla que se li
van tancant les venes”.

consell de redacció
aquesta revista no es fa

responsable necessàriament
de l’opinió dels seus

 col.laboradors.

estrellaouteda
danielamaccarrone
brulain
enricfilbà

editorial
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memòria històrica iparticipació democràtica

Aquestes celebracions s’enquadren
dins de l’oblit i l’amnèsia col·lectives
a les que una “transició incompleta”
ens va abocar, ara fa gairebé trenta
anys i que encara no hem aconseguit
corregir. Un oblit que, a diferència del
que ha succeït a altres països
europeus, com Itàlia o Alemanya, fa
que els i les joves catalanes no
coneguem els esdeveniments de la
llarga nit del franquisme, que no ens
sigui explicat “el caràcter feixista dels
vencedors de la Guerra Civil, ni el
caràcter democràtic i obrerista dels
vençuts”1 .

Una de les principals conseqüències
d’aquesta desmemòria és la baixa
intensitat del nostre sistema
democràtic i l ’escàs nivell de
participació social i política que
patim al nostre país. La “por a
l’enorme participació cívica i política
de la II República, plana encara
sobre nosaltres”1, com si aquesta
hagués estat la responsable d’una
guerra a la que en realitat ens va
portar un aixecament militar
antidemocràtic Aquest temor

condiciona, també, les polítiques de
joventut a Catalunya i a l’Estat
espanyol. No és casual que només
un 20% dels joves catalans estiguin
associats i que només un 1% militin
en les joventuts dels partits
polítics1. En aquesta matèria, com
en moltes altres, ens trobem a la
cua respecte als nostres veïns
europeus.

Per tant, la recuperació de la nostra
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1 L’emancipació dels joves catalans. El camí que cal recórrer, Jordi Serrano, 1994, Fundació Ferrer i Guàrdia.

Aquest any és un any d’aniversaris que ens fan recordar. Enguany se
celebra el setanta cinquè aniversari de la proclamació de la II República

Espanyola i el setantè de la fundació del Partit Socialista Unificat de
Catalunya i de les seves joventuts, les JSUC.

memòria històrica, és també la
lluita pel dret a la participació
juvenil, que és una de les potes
necessària per a la nostra
emancipació. Cal destapar les
nostres arrels històriques, perquè
els i les joves puguem trobar com a
referent tangible un model social
basat en la col·lectivitat i en la
participació social.

En aquest sentit, saludem amb
satisfacció algunes de les iniciatives
que s’estan impulsant en el darrer
període tant des de les institucions
com des de la societat civil
organitzada. Ens referim al Memorial
Democràtic, que ha posat en marxa
el Govern de la Generalitat i a la
Coordinadora per a la Memòria
Històrica de Catalunya, i l’Amical de
la República, que conformen
nombroses organitzacions
progressistes catalanes. Finalment,
volem destacar la campanya que tot
just enceta en aquests mesos Esquerra
Unida i Alternativa, amb el lema de
la qual volem concloure aquest
article: Fent Memòria, fas Història.
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Aleksandra Mikhajlovna
Kollontaj (1872–1952).

Revolucionària russa d’ascen-
dència ucraïnesa, Kol lontaj
tingué un paper clau en impulsar
que el moviment socialista rus
organitzant una feina específica
per a la dona i en l’organització
de moviment de masses de dones
obreres i camperoles, i també fou
l ’autora de gran part de la
legislació social de la primera
república soviètica.

Després d’una ràpida formació i
trajectòria política, i ja integrada
dins la facció bolxevic, dirigí la
campanya que la féu famosa:
organitzar les obreres de Rússia
per combatre pels propis
interessos, contra els patrons,
contra el feminisme burgès i, quan
calia, contra el conservadorisme i
el masclisme de les mateixes
organitzacions socialistes.

Mitjançant intervencions en
reunions de la liberal Unió de
Dones, en vagues i protestes, s’hi
posaren els fonaments d ’un
moviment de masses. Després de
viure un seguit d ’exi l is i
persecucions, plenament
implicada en la polít ica
revolucionària russa, en una
tumultuosa trobada de
socialdemòcrates el 4 d’abril, fou
l’única en parlar, a banda de
Lenin, a favor de la reivindicació
de “Tot el poder pels soviets”.

L’octubre del 1917, Kollontaj fou
partidària de la decisió de llençar
un aixecament armat contra el

govern i participà en la revolta.
Ja integrada en el govern soviètic
com a comissària de benestar
social, l’any 1918 es dedicà a
l ’agitació i a l ’organització i
t ingué un paper clau en
l’organització del Primer Congrés
Panrús de Dones Treballadores i
Camperoles.

L’any 1919 fou delegada del
Primer Congrés de la
Internacional Comunista,
presidenta del departament de
Política de la República de Crimea,
comissària de Propaganda i
Agitació d’Ucraïna, i activista de
la nou nata Secció Femenina del
Partit Comunista.

A partir d’aleshores i fins que es
retirà per motius de salut el 1945,
fou en un exili de fet com a
diplomàtica, i fins la seva mort
l ’any 1952, fou assessora del
ministeri  soviètic d ’afers
exteriors.

el personatge
ALEKSANDRA MIKHAJLOVNA

KOLLONTAJ En aquestes poques línies cal
sintetitzar per què els i les
comunistes treballem per una
societat laica. Des de la nostra
concepció d’una societat
republicana, radicalment
democràtica, igualitària, laica,
etc.

Diem laica ja que cerquem una
societat on no existeixi
discriminació per la religió que
hom professi o allò que pensi
sobre les religions, on imperi
la cohesió social basada en els
valors democràtics.

Les lamentablement famoses
“vinyetes de Mahoma” són un
reflex d’un model on s’ignora,
on es menysprea el que és
diferent per una banda i on
s’aprofita de les idees i
conviccions de les persones  per
“rascar poder” dins de la
globalització ideològica.

És per això que el pilar on cal
enfortir la laïcitat és dins de
l’educació, ja que és necessari
per la societat que als infants
se’ls eduqui en valors de pau,
pluralisme, convivència i
diversitat cultural; estimulant
l’esperit crític i científic que
facilita que cadascú pugui
decidir allò que vol ser o fer de
forma individual o col·lectiva.

En definitiva, això és laïcitat:
que totes les persones tinguin
el dret democràtic a ésser
respectades siguin quines
siguin les seves creences. I no
podem acabar sense dir:
“L’educació a les escoles, la
religió a les esglésies”.

sobre lasobre lasobre lasobre lasobre la LAICITAT LAICITAT LAICITAT LAICITAT LAICITAT
opinió
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És públic i notori, que els i les
comunistes estem per l’abolició de
qualsevol forma d’explotació.
Estem, per exemple, en contra del
règim d’apropiació capitalista que
avui en dia s’imposa en la majoria
de països del món, però no per això
renunciem a la lluita per la millora
de les condicions de treball i de vida
dels treballadors i les treballadores,
dins de les societats capitalistes. En
primer lloc, perquè és legítim i just
voler viure millor, mentre encara no
es fa la Revolució. En segon lloc,
perquè aquestes millores suposen

anar guanyant terreny al Capital,
acumulant forces, per poder
afrontar en millors condicions la
“lluita final”.

Si estem d’acord amb aquesta
reflexió, no ens sorprendrà que en
els darrers mesos la Secretaria de
la Dona de la CONC (Comissió Obrera
Nacional de Catalunya), hagi iniciat
una campanya pel reconeixement
dels drets laborals dels i les
treballadores del sexe. Es tracta d’un
col·lectiu que realitza aquesta
activitat –salpicada d’enormes

Sobre la Sobre la Sobre la Sobre la Sobre la regularització regularització regularització regularització regularització de la prostitucióde la prostitucióde la prostitucióde la prostitucióde la prostitució

Un deUn deUn deUn deUn de     “Princesas”“Princesas”“Princesas”“Princesas”“Princesas”

controvèrsies morals- per guanyar-
se  la vida i per tant té tot el dret
d’exigir un marc legal que el
protegeixi.

Un altre principi bàsic, al nostre
entendre, és aquell pel qual, en
qualsevol lluita, les protagonistes
han de ser les directes implicades, i
ningú s’ha d’atorgar el dret de decidir
per elles. En aquest cas, les
treballadores del sexe que s’estan
organitzant sindicalment reclamen el
dret a la Seguretat Social, mesures
a favor de la seva salut laboral i la

possibilitat de
gestionar elles
mateixes de
f o r m a
autogestionada
els locals on
desenvolupin la
seva activitat, és
a dir, la regulació
de la seva
professió.

Front a això,
mesures com
l’Ordenança de
Civisme de

l’Ajuntament de Barcelona, no
ajuden, perquè, entre d’altres
coses, pretenen amagar a aquest
col·lectiu, i, donada la seva situació
actual, l’aboquen a l’explotació en
règim pràcticament d’esclavisme,
per part de les màfies de
proxenetes, la majoria de les quals,
per cert, estan vinculades a
l’extrema dreta. Sabem que aquest
tema és controvertit i aixeca
passions, però està molt clar que
per aquest camí, no milloraran les
condicions de vida dels i les
treballadores del sexe.

Silencio que naufraga en el silencio

de las bocas cerradas de la noche.

No cesa de callar ni atravesado.

Habla el lenguaje ahogado de los
muertos.

Silencio.

Abre caminos de algodón profundo,

amordaza las ruedas, los relojes,

detén la voz del mar, de la paloma:

emociona la noche de los sueños.

Silencio.

El tren lluvioso de la sangre suelta,

el frágil tren de los que se desangran,

el silencioso, el doloroso, el pálido,

el tren callado de los sufrimientos.

Silencio.

Tren de la palidez mortal que asciende:

la palidez reviste las cabezas,

el ¡ay! la voz, el corazón, la tierra,

el corazón de los que malhirieron.

Silencio.

Van derramando piernas, brazos, ojos,

van arrojando por el tren pedazos.

Pasan dejando rastros de amargura,

otra vía láctea de estelares miembros.

Silencio.

Ronco tren desmayado, enrojecido:

agoniza el carbón, suspira el humo,

y maternal la máquina suspira,

avanza como largo desaliento.

Silencio.

Detenerse quisiera bajo un túnel

la larga madre, sollozar tendida.

No hay estaciones donde detenerse,

si no es un hospital, si no es el pecho.

Para vivir, con un pedazo basta:

en un rincón de carne cabe un hombre.

Un dedo sólo, un trozo sólo de ala

alza el vuelo total de todo un cuerpo.

Silencio.

Detened ese tren agonizante

que nunca acabad e cruzar la noche.

Y se queda descalzo hasta el caballo,

y enarena los cascos y el aliento.

la poesia
El tren de los heridosEl tren de los heridosEl tren de los heridosEl tren de los heridosEl tren de los heridos

Miguel Hernández
1939
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Hem encetat l’any 2006 amb
l’alegria de la victòria
electoral d’Evo Morales a les
eleccions de Bolívia. Aquesta
notícia, lluny de sorprendre,
és una constatació més de la
força del procés
llatinoamericà, així com de la
vigència de les alternatives
que s’estan proposant.

Evo Morales prové del sector
agrícola i la seva feina
política es va concentrar
durant molt de temps en el
treball sindical,
especialment en la
representació dels “cocaleros”.

Des de l’any 1997 és diputat del
congrés bolivià, fet que avala la
seva experiència política, en contra
d’allò que els grans mitjans de
comunicació han explicat
darrerament sobre la seva
inexperiència i poca capacitat de
direcció del país.

El desembre de 2005, Evo Morales
va imposar-se a les eleccions per
una àmplia majoria, en obtenir el
54% dels vots enfront del 29% que
aconseguí el seu opositor Jorge
Quiroga.

Aquesta victòria situa Bolívia com
un nou aliat en el procés
d’Integració Llatinoamericana, que
des de fa més d’una dècada s’està
gestant gràcies a les
col·laboracions i propostes de
Cuba, Veneçuela, Brasil, Argentina
i Uruguai.

El seu programa de govern

s’encamina, doncs, en la mateixa
línea que la dels seus companys
d’arreu del continent, però és
d’especial interès destacar la
voluntat de:

- aconseguir la igualtat social per
a les majories originàries de Bolívia

- eliminar la corrupció de les
estructures de l’Estat bolivià.

- nacionalitzar els recursos
energètics.

- impulsar la industrialització, per
tal d’integrar la societat boliviana
en el món modern en condicions
d’igualtat.

- lluitar per estructures socials,
adients amb el segle XXI: igualtat,
solidaritat, llibertat, respecte a la
natura i respecte a les necessitats
de les generacions futures.

La victòria de Bolívia és de gran
interès estratègic per la seva

enorme riquesa en recursos
naturals: aigua i gas.
Representa una peça clau en
el paper que la integració
llatinoamericana juga en el
canvi de relacions nord-sud,
així com en l’alternativa de
sistema econòmic, social i
polític cap a on hom
comença a caminar amb
fermesa.

Morales va realitzar una
ronda de visites oficials a
l’Estat espanyol, França,
Xina i Sudàfrica, així com
diverses trobades amb

Chávez, Fidel i Lula.

Ara només queda prendre una mica
de paciència i esperar el
desenvolupament de les propostes
i els canvis que es generaran. Des
de tots els punts del món, seguirem
atentament com es materialitza a
Bolívia l’alternativa, entenent que
tindrà el seu propi ritme, amb les
seves peculiaritats com a nació
independent, dins d’un procés
continental.

Arribats a aquest punt, només resta
que ens n’alegrem. Els processos
ferms i les alternatives sòlides
únicament poden avançar, tal i com
hem anat observant en el cas
d’Amèrica Llatina. No pot ser d’altra
manera.

I, per això, els pobles que tenen
esperança i lluiten... saben que el
futur és seu!

          Mireia Mora

esperances i processos que sumenesperances i processos que sumenesperances i processos que sumenesperances i processos que sumenesperances i processos que sumen
Hem encetat l’any 2006 amb l’alegria de la victòria electoral

d’Evo Morales a les eleccions de Bolívia.

internacional
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L’associacionisme juvenil és, entre els
joves catalans, un fenomen molt
minoritari (37, 5% dels i les joves). Això
es degut en gran mesura en la
desconfiança, cada cop més gran, que
generen en el jovent els temes polítics,
sindicals i, fins i tot, socials. De fet, les
xifres més altes les trobem en l’associació
dels i les joves en clubs esportius (63,3%
dels associats), esplais i casals de joves
(10,1% i 6.6% respectivament) i
associacions culturals i estudiantils (que
comparteixen l’índex del 5.3%). Els
valors en associacions polítiques i

sindicals, ni sumant-los, arriben als
números de participació en qualsevol de
la resta d’àmbits d’organització.

Analitzant les estadístiques des de un
punt de vista de gènere, trobem que les
noies són encara més indiferents que els
nois cap a aspectes polítics (nois 32,
4% noies 39.6%) però en canvi
manifesten més simpatia cap a
moviments de caire “humanitari”, es
defineixen, en definitiva més “tolerants”.
Això es demostra amb, per exemple, els
índexs de simpatia vers els moviments
d’ajuda humanitària (H: 89.9% i D:
92,5%), en contra del racisme (H: 85,3%
i D: 88. 1%) o de gais i lesbianes (H:
58,8% i D: 73,5%). Això vol dir que les
dones es veuen més vinculades en
tasques socials de caire més “maternals”,
“tolerants”, “bondadoses” que són, al
cap i a la fi, estereotips de la dona en la
societat actual. Sembla una pura
casualitat, però els números demostren
com no em sortit de la divisió social del
treball en que a la dona li pertoca el
treball reproductiu i a l’home el
productiu, la dona viu només a la vida
privada i l’home a la pública. I per tant
això desmenteix l’argument que assegura

DONA DONA DONA DONA DONA I I I I I PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ POLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICAPOLÍTICA
que la dona ha arribat a la igualtat
treballant fora de casa i votant, perquè
realment la seva tasca a la societat
continua sent la mateixa.

Potser la dona ha sortit de casa i
s’intenta desenvolupar com a dona en
altres espais que passen des de l’accés
als estudis superiors, una feina fora de
casa i la participació en diferents
organitzacions o associacions. Ja em vist
com els llocs on s’organitza (esplais,
ONG, associacions de voluntariat i
humanitàries, etc.) denoten l’arrelament

en els antics estereotips de quan la dona
no sortia de casa. I el mateix passa amb
els estudis i la feina, analitzant que
estudien i en que treballen les dones
arribem a la mateixa conclusió que amb
el tema de la participació.

És evident que seguim influenciats  per
aquesta idea de que l’home esta
biològicament mes preparat per assumir
grans responsabilitats i poder,  però el
que quotidianament ens trobem es
bàsicament un problema de participació
de les dones en política, sindicats,
moviments socials, etc. (com em mostrat
més a dalt). I aquest gran problema
existeix per una infinitat de impediments
per les dones derivats del model de
societat i de la nostra cultura que fan
que la dona s’interessi per altres
qüestions i que el mon de la participació
i la organització li quedi lluny i moltes
vagades també inaccessible.
Afortunadament, aquestes diferències
que trobem en les estadístiques van
millorant poc a poc amb el temps. Però
això no ens ha de consolar i molt menys
em de creure que ho estem fent be.

Perquè el problema de la baixa

participació de les dones ve
condicionada, com deia abans, per raons
socials i culturals però també perquè
estar organitzat participar en moviments
socials, sindicals o de qualsevol altre
tipus, resulta molts cops incompatible
amb les vides i les necessitats de les
dones. Per tant, una millora d’aquest baix
índex de participació passa per una
banda, per canviar costums culturals
(com son el fet de que la dona hagi de
tenir doble jornada laboral, una a la feina
i l’altra a casa), i, per l’altra, per un canvi
en el funcionament i les dinàmiques de

treball dels mateixos partits polítics,
sindicats i associacions de tots els tipus.
Perquè de fet, la dona que passa a ocupar
un càrrec important freqüentment ha
hagut de renunciar a moltes coses, es a
dir ha hagut de “masculinitzar-se” per
poder assumir el càrrec en qüestió. I
aquest es un problema que molts cops
s’oblida fins i tot en les organitzacions
més d’esquerres.

I si això passa, es una vegada més per un
problema de rols socials: el mon de la
política es un mon fins ara dominat i
organitzat per homes i en el moment en
que les dones s’han volgut afegir les normes
no han canviat, es com si de cop deixessin
entrar les dones als banys dels homes però
no canviessin els orinals per wàters.

Finalment, crida l’atenció en les
estadístiques el fet de que les percentuals
de dones afiliades en partits més d’esquerres
son més baixes (exemple: IU 28,4%) que
els partits mes conservadors (com el PP
amb un 32, 76%)); però, tot i així, trobem
que hi ha més dones amb càrrecs executius
en els partits més de centre i d’esquerres
(PSOE: 34,62%; IU: 33,75%) que en els
més de dretes (PP: 26,8%; CIU: 25,45%).

reflexions

L’associacionisme juvenil és, entre els joves catalans, un fenomen molt minoritari (37,
5% dels i les joves). Això es degut en gran mesura en la desconfiança, cada cop més

gran, que generen en el jovent els temes polítics, sindicals i, fins i tot, socials.
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vols rebre informació dels nostres actes?
vols rebre el butlleti informatiu regularment?
vols militar amb nosaltres?

solidaritat Enfortint la solidaritat amb el SàharaEnfortint la solidaritat amb el SàharaEnfortint la solidaritat amb el SàharaEnfortint la solidaritat amb el SàharaEnfortint la solidaritat amb el Sàhara

universitat Jornades per la Universitat PúblicaJornades per la Universitat PúblicaJornades per la Universitat PúblicaJornades per la Universitat PúblicaJornades per la Universitat Pública
Pels dies 28 de febrer, 1 i 2 de març,  la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP) ha
organitzat la primera edició de les Jornades per la Universitat Pública, amb el lema al capdavant Anem al gra: despullem-
nos per la pública!

Els tallers elaborats per a les jornades s’han dividit en dos blocs. El primer bloc, constituït pels tallers de formació, gira al
voltant de quatre eixos: la història del moviment estudiantil, el paper de la universitat en la societat amb l’aplicació de
l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior), el finançament de la universitat i, finalment, les propostes alternatives a la
pedagogia actual. Un segon bloc és el dels tallers de discussió on es tractaran, entre d’altres, les fórmules de participació
estudiantil i la relació entre societat i universitat. El programa inclou també una sèrie d’actes culturals com són l’actuació
d’una coral i un concert final.

En un moment d’incertesa per als i les estudiants com és l’actual, en què les últimes mobilitzacions s’han centrat en
l’oposició a l’aplicació del Procés de Bolonya, s’ha vist la necessitat de reflexionar per donar un nou rumb a les reivindicacions
del moviment estudiantil. En aquest sentit, s’ha marcat, com un dels principals objectius de les jornades, l’elaboració d’un
o varis documents on es recullin les conclusions del plenari. La intenció és que aquest document substitueixi la funció que
ha vingut realitzant fins ara el Manifest de la PMDUP de 1995-1996, en què es recullen les principals demandes dels
diversos sectors universitaris a mitjans dels ’90.

Fa 31 anys que el poble sahrauí viu durament les conseqüències de la dominació colonial espanyola, primer, i marroquina,
després. Des de l’inici de la “marxa verda” el 1975, han passat 17 anys de guerra i 14 d’ocupació, amb la presència de la ONU
al territori i la promesa d’intervenir en favor d’un referèndum per l’autodeterminació que encara no s’ha realitzat. Des de llavors,
una majoria de sahrauís malviu als campaments de refugiats a Algèria, mentre la resta està en territori ocupat, patint
constantment les agressions del govern marroquí. I tot això, davant la mirada impassible de l’Estat espanyol –responsable
històric en l’origen i desenvolupament del conflicte– i de la resta d’Occident.

Des del Moviment de Brigadistes de CJC no som aliens als crits de justícia d’aquest poble, i per això ens unim a la resta de veus
joves catalanes per a la reivindicació històrica d’un referèndum per l’autodeterminació del poble sahrauí, per la fi de l’ocupació
del Marroc, la presa de responsabilitats per part del govern espanyol i, en definitiva, per l’establiment d’una situació de pau
i convivència justa i digna pel poble sahrauí.

Per això mateix, durant els passats 22, 23 i 24 de novembre, una delegació de la CJC–Joventut Comunista i d’altres organitzacions
juvenils catalanes, coordinades a través del CNJC, vam assistir al darrer congrés de la UJSario. La iniciativa ens va permetre
reforçar el compromís amb la lluita del poble sahrauí, així com estrènyer llaços amb la resta d’organitzacions, amb l’objectiu de
portar a terme projectes de cooperació en comú i reunir esforços per a la reivindicació de la solució política del conflicte.
Des d’aquest congrés, ha renascut la històrica brigada Sàhara Hora del Moviment de Brigadistes, amb la voluntat d’estar
present en totes les lluites per la justícia al Sàhara Occidental a Catalunya, sensibilitzar el poble català en aquest conflicte i
enviar periòdicament brigadistes per a què contrastin la dura realitat sahrauí i la puguin difondre aquí.

Avui, els objectius immediats de la brigada Sàhara Hora consisteixen en sensibilitzar els joves catalans i col·laborar en la
campanya per al restabliment d’unes mínimes condicions de vida en els 4 campaments de refugiats, arrasats per les violentes
pluges succeïdes al desert del Sàhara. Tot això, però, sense oblidar que el nostre objectiu principal és la Pau.


