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Setmanes enrere vaig tenir el plaer d’escoltar
l’entrevista que Pere Estelrich, director i presentador del programa El crepuscle encén estels, d’IB3 Ràdio, va fer a en Jaume Obrador,
ànima de l’ONGD Veïns Sense Fronteres. Un
plaer doble, perquè en Pere és un gran entrevistador, i perquè en Jaume tenia, com sempre,

moltíssimes coses interessants per explicar.
Era impossible resumir en el temps efímer
d’un espai radiofònic la multitud d’experiències, descobertes, lliçons, i també decepcions, és
clar, que han produït els primers quinze anys
de VSF, però va quedar palès que els homes i
dones de Burundi, Tanzània, la RD del Congo i
Mali que han participat en alguna de les accions d’aquesta ONG mallorquina, tenen motius
per estar-ne agraïts. I nosaltres? Tenc la sensació que Mallorca és, al nostre país, un dels llocs

on circula més informació —i sempre és poca—
sobre la regió dels Grans Llacs Africans. La presència continuada de missioners mallorquins
al Burundi, i la incansable tasca de conscienciació que han fet entre nosaltres diverses persones i entitats, com VSF o com en Juan Carrero,
lluitant contra les amenaces de l’encobriment i
l’oblit interessat de la major tragèdia humanitària dels temps moderns, fan que, només per
açò, ens sobrin els motius per donar-los les gràcies.•

Solidaris
L’ONG Veïns Sense Fronteres celebrà el 2010 el quinzè aniversari de feina dedicada al
desenvolupament dels països emprobrits de l’Àfrica sud-sahariana

BURUNDI L’ONG hi ha cooperat des dels inicis realitzant
tasques d’equipament, treballant en formació de la societat
civil, ajudant sobretot els pigmeus (a la imatge).•
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PALMA Quan l’objectiu és construir

un món més solidari i just, la humanitat es presenta com una comunitat de futur. Com una comunitat on tots som veïns uns dels altres. D’aquesta manera es podria
resumir l’esperit de l’ONG Veïns
Sense Fronteres (VSF), que durant
15 anys ha desenvolupat desenes
de projectes de cooperació a les
zones desfavorides de l’Àfrica sudsahariana.
En concret, l’ONG ha realitzat
projectes de cooperació al desenvolupament a Burundi, Tanzània
RDC del Congo i Mali. L’entitat, que
sempre ha defensat que la cooperació no ha de quedar-se emmarcada en la mera ajuda assistencial,
ha dut a terme projectes estructurals que han dotat d’eines les poblacions autòctones. De fet, cal remarcar que l’entitat sempre ha treballat denunciant les injustícies
socials d’aquests pobles i vetlant, a
més, pel futur d’una de les comunitats més vulnerables, els pigmeus.
Considerats com els exclosos de la
societat, VSF, ha treballat pel

desenvolupament de les persones
pigmees, ja sigui creant habitatges
o dotant-los d’eines per al desenvolupament de l’agricultura.
Durants aquests 15 anys, l’ONG,
que va néixer de la sensibilitat d’un
grup de ciutadans preocupats per
les situacions de conflicte als Grans
Llacs, ha desenvolupat i col·laborat
en 205 projectes de cooperació.
Els primers projectes es van iniciar a Burundi, en concret a les
zones de Giteba, Mpimba i Ngozi. A
banda de dotar les comuniatts de
contenidors d’aigua es van estendre projectes de formació per a reclusos. A més, es treballà amb els
pigmeus de Batwa i es fonamentà
la reivindicació de les seves terres.
A Tanzània, l’entitat ha creat centres per a infants a Mwochani, a
més d’ajudar a la reconstrucció de
diversos ponts. Cal destacar el desenvolupament d’un centre cívic a
Kibirizi. Al Congo, a banda de sensibilitzar la població sobre el conflicte subjacent, han desenvolupat
un centre per a les víctimes de la violència sexual, a més de crear cenres per a la formació d’aliments a
Uvira. A Mali, a la comunitat de
Djimba, també hi fomenten pro-

grames d’agricultura, a més de
col·laborar en la creació de pous
d’aigua.
Com ens explica Jaume Obrador,
president de l’entitat, tots aquests
anys “han estat un aprenentatge
molt important. Hem a après a
mirar les persones dels països empobrits amb uns altres ulls. Culturalment són molt rics hi tenen molt
per ensenyar-nos”. “El que cal es
construir un món més just on tots
puguem compartir i valorar
l’altre”. “Com a entitat, som una
peça petita però entusiasta. Els
nostres projectes ens han permès
veure quines són les causes dels
conflictes i els desequilibris. I
aquestes causes són ecònomiques.
La comunitat internacional té bona
culpa de l’espoli dels recursos a
l’Àfrica i l’empobriment de la població”, destaca Obrador.
Aquest coneixement els ha permès divulgar aquestes realitats a
Mallorca, organitzant diferent
tipus d’activitats com conferències,
taules rodones o exposicions.
En definitiva, 15 danys d’ajuda als
altres i com a valora Obrador,
anys “de riquesa personal i col·lectiva”.•

TANZÀNIA Durant anys l’ONG ha col·laborat en la creació de
centres de formació, la millora de la gestió de l’aigua i
l’agricultura i la promoció de projectes de turisme sostenible.•

RD DEL CONGO L’ONG ha ajudat en la creació d’un centre
d’acollida a les víctimes de la violència sexual (a la imatge) i
al desenvolupament de l’agricultura.•

MALI Des del 2008 l’entitat hi ha desenvolupat diverses
actuacions com la distribució de material agricola (com el de
la fotografia) i la construcció de pous.•

