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Harambee 2006
Quatre projectes d'ajuda al desenvolupament a l'África

Evarist Seseras,
Periodista

El projecte de solidaritat Harambee ha posat en marxa una
nova campanya internacional de recollida de fons per endegar
quatre nones accions de desenvolupament a l'Africa. Aquesta
iniciativa nasqué arran de la canonització de Josepmaria
Escrivá, fundador de l'Opus Dei, l'any 2002, grácies als donatius deis participants a les cerimónies i a moltes altres persones deis cinc continents. Promou la tasca social al contintent
africá, mitjancant la prestació d'ajuda económica a projectes
concrets i fent activitats de sensibilització sobre les seves problemátiques a la resta del món, amb l'objectiu d'escampar els
valors, les qualitats i les possibilitats de futur de l'Africa negra.
Harambee significa en swahili tots plegats. És el era deis
pescadors quan apropen les xarxes a la platja; és l'expressió
utilitzada quan cal fer una feina entre tots en benefici de la comunitat: ajudar una familia en dificultats, bastir una escola,
netejar de lleons els voltants del poblat, etc. Cadascú ofereix el
que pot, les hores de feina, els materials, diners...; tots, peró,
plegats: tothom dóna i tothom rep.

Al principi, tot just esdevinguda la canonització de sant
Josepmaria, el 2002, Harambee va ser un fons financer puntual administrat per l'ICU, una ONG italiana de voluntaris amb
experiencia de més de trenta anys en activitats de desenvolupament i solidaritat en molts páisos. Es va dir Harambee 2002
perqué comencava i finalitzava amb la canonització. La sorpresa va venir quan, passada la canonització de sant Josepmaria,
continuaven arribant donatius a Harambee. L'ICU selecciona
nous projectes a l'Africa i així ha vingut finanont quatre projectes cada any.
Els quatre projectes que es beneficiaran de la campanya
Harambee 2006 són:

- Al Sudan, s'ensenyará una professió a joves i dones procedente del sud, que han hagut d'emigrar a causa de la guerra ciTemes d'Avul Núm. 21 • juliol-setembre 2006
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vil. És un projecte del Centre d'Entrenament professional per a
la dona "Josephine Bakhita", portat per les canosianes d'El
Obeid (Sudan).
- A Kenya, s'oferirá un curs de perfeccionament al professorat deis col•legis. L'entitat promotora és 1'Institut d'Humanitats, Educació i Desenvolupament de la Universitat d'Strathmore. El curs per a mestres, de tres dies de durada, tracta sobre
el codi de conducta, la higiene i la lluita contra la malária i la
sida, i com millorar la implicació dels pares en l'educació dels
fills.
- A Magadascar, s'impartiran classes d'artesania, que permetin que les feines que ja fan diverses famílies tinguin un nivell professional. Aniran a cárrec de 1'ASA, la Associtation
Accueil des Sans-Abri, creada el juny de 1991 per Frére Jacques
Tronchon i el Comité Inter-Franciscá de Magadascar, que treballa a Antananarivo des del 1990 a favor de les famílies sense
sostre.
- A la República Democrática del Congo, es creará un servei
sanitari en una zona rural. El responsable és l'hospital
Monkole, de Kinshasa. Donará assisténcia a sis-centes mares i
mil nens a través de tres petites clíniques.

Presentació d'Harambee 2006
El passat 14 de febrer es va presentar a Roma la campanya
per a l'any 2006 que té com a objectiu reunir fons per endegar
els quatre projectes esmentats. En aquest acte, també es va
presentar la II edició del premi "Comunicar l'Africa", al qual
es poden presentar reportatges de televisió que mostrin alguna realitat del desenvolupament africá, des d'un punt de vista
realista i esperanlat. L'esperit amb qué Harambee ha convocat el premi és que els documentalistes que hi concursin "no
han d'ocultar els problemes, sinó mostrar com s'está treballant per trobar-hi una solució", va dir Diego Contreras, organitzador del premi.
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En roda de premsa, diversos participants van reflexionar
sobre aquesta iniciativa iniciada el 2002 i queja ha fi nancat 24
projectes en 14 paisos del continent africá; a més, tots aquests
projectes estan impulsats per persones d'aquest continent.
"La campanya 2006 –va dir Carlo De Marchi, promotor de
Harambee– vol donar suport a les esperances deis africans. Tots
sabem que aquests quatre projectes són només quatre gotes
d'aigua en un desert. Peró, tot i aixó, són importants perqué en_
coratgen aquelles persones que ja treballen per al de senvolupament africá i que estan obtenint bons resultats."
Linda Corbi, coordinadora internacional de la campanya, va
remarcar que "tots els projectes són promoguts per organitzacions locals africanes. L'Africa trobará una solució als seus problemes grácies als africans. L'única cosa que necessiten és una
ajuda per resoldre el seu futur, una ajuda que sigui un suport
per a tots aquells que ja treballen perqué el continent es desenvolupi".
A la roda de premsa, hi van participar també dos representants de projectes que es porten a terme al Congo i a Sudan, i
que comptaran amb fons d'Harambee 2006.
Patience Mbombo, infermera a l'Hospital de Monkole
(Kinshasa, Congo) va parlar sobre els esforcos que realitza el

Suport de l'alcalde de Roma

L'África trobará una
solució als seus
problemes grácies

Walter Veltroni, alcalde de Roma, va fer públic el seu suport al projecte Harambee 2006 a través d'una carta en qué,
entre d'altres coses, hi va escriure: "No podem tancar els ulls
davant d'una realitat concreta, com és la mort de tres mil
nens de menys de cinc anys cada dia, a causa de la malória
i de sis morts dióries, com a resultat de la sida. És per tot aixó
que cal donar a conéixer quina és la realitat de ('África sense
amagar les seves tragédies i mirant de buscar les seves grans
riqueses, el seu patrimoni d'humanitat. És a dir, la cultura, i
també la seva gran capacitat de sociabilitat; l'ambient natural, i també un esperit original, no corrupte, una capacitat
de ser homes i dones auténtics. El premi "Comunicar ('África"
ens estimula a aprofundir i a valorar la feina de totes aqueIles persones que aconsegueixen anar més enlló i mostrar-

als africans.
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seu hospital per oferir assisténcia sanitária
a Inés de 100 dones i 500 nens, als afores de
capital. En aquestes barriades, hi viuen
la
unes 500.000 persones, de manera que són
prou conscients que han d'arribar a més
gent. "Les mares de familia són una figura
central en el desenvolupament del Congo,
perqué elles són les responsables de l'educació i només amb la seva ajuda podrá
renéixer el continent."
Sor Liliana Ugoletti, religiosa canosiana, va explicar la seva experiéncia al Sudan, on treballa per fomentar la promoció
social i professional de la dona. "Al llarg d'aquests anys —va
dir—, he aprés que allá que realment ajuda les dones africanes
no és rebre una educació, sinó sobretot sentir el nostre alé, rebre ánim i ajuda per poder desenvolupar les potencialitats que
ja tenen a dins seu."
Des del 2002, el fons d'ajuda Harambee ha recollit 900.000
euros i ha finarwat vint-i-quatre projectes a catorze paisos
africans, tots ells impulsats per organitzacions africanes.
Per a més informació, es pot consultar la página web
www.harambee2006.org. Els donatius es poden adreear al
Compte Corrent 2100-3059-96-2200830890.
nos una altra África, que no sigui només I'escenari de les
guerres i de la miséria, que és el que ens ofereixen normalment els mitjans de comunicació. l per aixó són necessaris
els programes d'ajuda, per ajudar realment els africans que
no es valen per ells mateixos i, allá on convingui, intervenir
també amb ajuda humanitária per evitar la mort de tants
éssers humans.
(...) creiem que la solidaritat, la collaboració entre les
ciutats del nord i del sud del món, la participació del ciutadó
en els projectes de desenvolupament, comencant pels nois
a l'escola, té un valor doble: d'una banda, és una ajuda
concreta i directa a la població deis paisos del continent
africá; de l'altra, el coneixement de les condicions de vida
de milions de persones al món i la difusió d'una cultura de la
solidaritat que fins i tot a nosaltres ens ajuda a viure millor."
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