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L’altra Sud-àfrica
Solidaris
Metges sense
Fronteres ens
mostra la cara
més dura, la que
ens amagarà el
Mundial del futbol:
la precarietat de
milers de refugiats
sotmesos a tot
tipus d’excessos

PALMA Quan falta un dia perquè comenci el Mundial de futbol de Sudàfrica, les organitzacions humanitàries ens volen mostrar allò que no
veurem per la televisió i els riscos
que corren la salut i la vida dels milers d’immigrants i refugiats que
s’hi concentren. Aquests col·lectius
no sols es veuen obligats a viure en
condicions molt precàries, sinó
que continuen patint tot tipus de violència, assetjament policíac, atacs
xenòfobs i no tenen accés a l’atenció sanitària més essencial.
És la crua realitat que ens explica
Metges sense Fronteres, una ONG
que treballa des del 1999 a Sud-àfrica i que du a terme projectes humanitaris a Musina, a Khayelitsha i a
Johannersburg. Precisament, a Johannersburg atén una mitjana de
2.300 consultes mensuals. A

aquesta ciutat al voltant de dos milers de persones malviuen a les instal·lacions de l’Església Metodista
Central i 30.000 posen en risc la supervivència en edificis abandonats
on sovint manca aigua, llum i els
serveis sanitaris més bàsics. Però ni
tan sols en aquestes condicions hi
viuen de franc. Els propietaris dels
immobles o les bandes organitzades els cobren lloguers abusius.
Amb la precarietat que tot ho domina no tothom els pot pagar i periòdicament milers d’ocupants són expulsats per empleats de companyies de seguretat privades, a cops de
pal o amb bales de goma davant la
passivitat de la Policia. Llavors queden al carrer, desemparats. Ja el
2009 Metges sense Fronteres donà
l’alarma sobre la precària situació
sanitària de la gent que es refugia al
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1 Clínica de MSF. Rejoice, la tercera per l’esquerra, fou violada a Musina poc
després de passar la frontera. 2. Immigrants corren cap a la coa per registrarse. 3. Interior d’un refugi per a dones. 4.Filferros romputs als afores de Beitbridge, ciutat fronterera amb Sud-àfrica. 5. Expulsió de refugiats duta a terme
per les Formigues Vermelles el 12 de febrer. 6. Sol·licitants d’asil de Zimbabue
a l’Església Metodista de Johannesburg.• Fotografies: Metges sense Fronteres
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país i que lluita per sobreviure al
marge de la societat. Ara continua
estant desesperada i en gran mesura ignorada, denuncia l’agrupació.
El Mundial ha agreujat encara
més la situació dels més desfavorits. Segons Amnistia Internacional,
la Policia sud-africana utilitza les
normes i reglaments relacionats
amb el campionat per assetjar les
persones que no tenen llar, els immigrants estrangers i els venedors
ambulants. L’organització denuncia batudes, detencions arbitràries,
maltractaments i extorsió, a més de
la destrucció dels habitatges precaris. Molts pidolaires i venedors il·legals són expulsats dels anomentas
“llocs d’accés controlat”, acusa
Amnistia amb referència als requisits establers a les normes de la
FIFA, que creeen extenses zones

d’exclusió. Amnistía es queixa
també que el gran desplegament
policíac a indrets relacionats amb la
Copa del Món significarà que hi
haurà menor quantitat d’agents als
barris més pobres, que concentren
la major part de delictes al país,
amb una de les taxes més altes de
criminalitat del món.
L’organització tem que la Policia
primi la protecció dels 350.000 visitants estrangers i recorri a les
armes contra aquells en què vegi
una amenaça per a la imatge que es
transmetrà a l’exterior. I és que la
seguretat ha estat un dels majors
problemes amb vista al primer
Mundial en territori africà. A Sudàfrica es registren uns 50 assassinats per dia, gairebé la mateixa
taxa que als EUA, que té sis vegades
més d’habitants.• dB/Reuters
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Segi Detingut al País Basc
francès el dirigent
Jon Telleria
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“El que passa
i el que pot passar
és tan gros, que
jo no abandon
el vaixell de
cap manera”
JOSÉ L. RDEZ. ZAPATERO
President del Govern de l’Estat

ESTAT

MIQUEL ÀNGEL MARIA
www.miquelmaria.cat

Alternatives
al pa i circ

La Federació espanyola de futbol
pagarà sis-cents mil euros a cada
jugador de la selecció en cas que
guanyin el Mundial. Això, en
plena efervescència de la pitjor
crisi del segle, quan la paraula de
moda és “retallada” i quan cada

dia que passa sembla que el fons
del pou sigui més avall. Respect
les aficions de cadascú però, vistes les circumstàncies, em sembla
que la sobredosi de pa i circ que
viurem durant les properes quatre setmanes no serà un espectacle gaire edificant.
Si algú cerca una alternativa al
consum gregari del Mundial, pot
aprofitar l’ocasió per aprendre alguna cosa de Sud-àfrica. I no em
referesc a res que s’assembli a un
carregós curs de formació. El cinema ens brinda excel·lents títols,
recents o de fa més temps, per
posar un vídeo mentre les televisions ens bombardegin amb futbol.
I si preferiu la literatura, és un bon
moment per descobrir, si no el coneixeu ja, un autor extraordinari
com J. M. Coetzee, premi Nobel
de 2003. Sud-africà i blanc, Coetzee no augura que una altra Sudàfrica sigui possible. Es limita a
mostrar una altra Sud-àfrica, que
existeix però que no es veu gaire.
Com no es veurà, és clar, ni en les
retransmissions del Mundial ni en
els seus xous col·laterals.•
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Les autoritats franceses van detenir ahir a la localitat d’Urrugne, al País Basc francès, el presumpte dirigent de Segi Jon Tellería. L’arrest es va dur a terme
en aplicació d’una euroordre
llançada pel jutge de l’Audiència
Nacional espanyol Fernando
Grande-Marlaska. Telleria va ser
traslladat posteriorment a dependències policials de Baiona,
des d’on era previst que partís
cap a la localitat de Pau. Telleria
va poder informar de la detenció la ràdio Info Zazpi, per a la
qual treballa i a la qual va assegurar que l’arrest està relacionat
amb les darreres detencions
contra membres de Segi.

Palau
CiUNoduràenelprograma
electorallaconvocatòriad’un
referèndumindependentista
El portaveu de CiU en el Congrés,
Josep Antoni Duran, afirmà que
CiU no durà la convocatòria d’un
referèndum per a la independència de Catalunya en el programa
electoral de les autonòmiques.•

Regne Unit Retallada
sense exclusions
El Govern britànic ha demanat
a diferents agències internacionals d’ajuda humanitària,
com el Banc Mundial i diverses agències de l’ONU, que demostrin que els resultats són
eficaços o s’enfrontaran a reduccions en el finançament.•

MilletNovaquerella
La Fiscalia presentà una querella
per tràfic d’influències contra
Fèlix Millet amb relació a l’operació per construir l’hotel del Palau
de la Música, en la qual havia de
cobrar una comissió de 3,6 milions, per un conveni firmat amb
el conseller d’Economia.•

MÓN

L’arrest, que pel que sembla
vivia a Urrugne des del setembre passat, és considerat com un
dels màxims dirigents d’aquesta
organització il·legal i no havia
pogut ser detingut en l’operació
policial llançada el novembre
passat contra aquest grup de
l’esquerra radical basca lligat a la
banda terrorista ETA.•

PrestigeDemanen12anysde
presóperalcapità
La Fiscalia ha demanat 12 anys
de presó per al capità del vaixell
Prestige, Apostolos Mangouras, i
que indemnitzi l’Estat espanyol
amb 1.974,54 milions d’euros de
manera solidària amb les companyies d’assegurances del vaixell pels danys causats per la
marea negra derivada de l’enfonsament del petrolier el 2002.•

Cheonan En reclamen una
nova investigació a l’ONU
Corea del Nord ha reclamat al
Consell de Seguretat de l’ONU
una nova investigació sobre l’enfonsament de la corbeta sud-coreana Cheonan el març passat i
ha advertit de conseqüències
“greus” si es discuteixen sancions en contra. Fins ara les inivestigacions sobre l’autoria
apunten cap a Pyongyang.•

Orient Mitjà
Moren 4 soldats de l’ISAF
a l’Afganistan

32 insurgents i 6 soldats
morts al Pakistan

Almenys quatre soldats estrangers de la Força Internacional d’Assistència a la Seguretat (ISAF) van morir ahir
com a conseqüència de la
demolició d’un helicòpter de
l’OTAN per part dels insurgents al sud de l’Afganistan.•

Almenys 32 insurgents i sis
soldats moriren en combats
després d’un atac nocturn
dels integristes a un lloc de
les forces de seguretat en la
conflictiva regió tribal pakistanesa d’Orakzai, a prop de
la frontera afganesa.•

Diversos atemptats
maten 6 persones a l’Iraq

Atac insurgent contra
camions de l’OTAN

Dos civils van morir ahir com
a conseqüència d’un atemptat suïcida al pas d’una patrulla de l’Exèrcit nord-americà i quatre persones finaren a diversos atemptats
perpetrats a altres punts de
l’Iraq.•

La insurgència pakistanesa
va dur ahir a terme un atac a
prop d’Islamabad contra els
camions que transporten
subministraments a les forces de l’OTAN a l’Afganistan,
que causà set morts i va destruir desenes de vehicles.•

Holanda Gran derrota
electoral per als
democratacristians
Els sondeigs a peu d’urna revelaren la igulatat de les dues formacions principals del país, amb 31 escons. Així, poc després de tancar
els col·legis electorals, liberals i laboristes mantenien una pugna directa per convertir-se en la primera força política d’Holanda. Per
contra, els democratacristians se
situaven com els grans derrotats
dels comicis en perdre 20 escons
respecte dels 41 actuals, cosa que
ha duit l’actual primer ministre,
Jan Peter Balkenende, a presentar
la dimissió com a líder del partit.•

