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PRÒLEG
El procés d’independència d’una nació és normalment molt complex. Es pot
prendre com a exemple la independència dels Estats Units d’Amèrica, a hores
d’ara la primera potència mundial.

La Declaració d’Independència dels Estats Units es va fer el 4 de juliol de 1776
que vingué immediatament seguida d’una guerra d’independència que, un cop
assolida, donà pas a una guerra civil que acabaria el 13 d’abril de 1865.
A partir d’aquí ve un període de pau que suma ara 152 anys, però que encara
està lligat a tensions com ara els episodis de discriminació racial.
Fet i fet, la independència d’Estats Units d’Amèrica va durar 89 anys.

Aquest esquema és aplicable a les independències de països africans on després
d’aconseguir independitzar-se van caure en el parany de la guerra civil
Es poden esmentar com a casos clars Angola i Moçambic. Portugal els dóna la
independència el 1975 poc després de la revolució dels clavells. Una gran part
dels països africans han patit de guerres civil o conflictes armats interns.

El Sudan Jussà emergeix del Sudan després de la primera civil sudanesa iniciada
el 1955. Després d’una treva de 13 anys des de 1972 fins a 1983, apareix una
segona guerra civil sudanesa fins el 2005 quan es posen condicions perquè
pugui accedir a la independència.

S’exigeix un període mínim de pau de 6 anys. Sudan Jussà vota àmpliament la
independència (9 de juliol de 2011), però el 2013 esclata la guerra civil jussenca
o conflicte armat intern que no troba fre.

No són pocs els països africans que després de la independència experimenten o
han experimentat greus conflictes armats interns que no permeten el
desenvolupament socioeconòmic d’aquests pobles.

La bicoca de Sudan Jussà estava centrada en en enormes jaciment de petroli,
però condicionada alhora al pas pel Sudan de Khartum, l’antiga metròpoli i
propietària d’una primera matèria que sempre ha enlluernat més d’un.
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La segona condició era la pau interna, però tot ha esdevingut un conte de la
lletera per la rivalitat en el control del petroli. Aquest és l’últim país del món tan
real com parabòlic
En Barack Obama va dir fa relativament poc que els problemes d’Àfrica els han
de resoldre els africans.

Si no fos per l’elevat creixement demogràfic, el creixement econòmic donaria pas
al cap d’uns quants lustres una situació falaguera, però, si les dones del món
tenen una mitjana de 2,5 fills, les dones africanes en sumen 6 de mitjana
La situació és problemàtica perquè una projecció feta pública últimament dóna
l’any 2095 com a data en què Àfrica assolirà els nostres estàndards de vida
material. No hi serem pas per confirmar-ho.

Això no exclou a hores d’ara que s’hagi deixar de fer el què s’hi està fent:
injeccions externes per afavorir les condicions de vida pròpies dels països de la
Unió Europea.
L’Àfrica és una xarxa multidimensional. Res no aprofitaran els africans si no
consideren assolir tota una sèrie d’estàndards, treball a fer per cada país.

Res no priva les elits culturals africanes de mantenir una gran autosuficiència en
directius universitaris d’arreu i comprovada a Nairobi, Yaünde o Accra.
És un nacionalisme que barra el pas al patriotisme.
Josep Juanbaró Portella, editor i periodista
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PRESENTACIÓ
Quan l’associació sense afany de lucre SDRCA (Societat per a la Difusió de les Realitats
Culturals Africanes) fou convidada per Amics de la UNESO de Barcelona per fer-hi una
conferència el 27 d’octubre de 2014 sobre el Sudan Jussà, tot i que ja havien començat les
hostilitats des de 15 de desembre de 2013, tothom creia que la treva del 9 de maig de 2014
donaria per acabat el conflicte armat.

Res més fals, els combats multiplicarien el seu abast i la seva intensitat. Els crims de guerra se
succeirien, passant d’un bàndol a l’altre.

La primavera de 2016 marca la màxima expressió dels combats sobretot als estats orientals,
de Jonglei, Unitat i Alt Nil on hi ha major presència de nuers.

Salva Kiïr fa orelles sordes no només a Barack Obama sinó també al Papa Francesc. A Jussà no
s’aguanta absolutament res. El Govern es refugia a Juba obviant la crua situació humanitària
de la major part de la població: més de 500 mil refugiats enllà de les fronteres i uns 1,5
milions de desplaçats interns.
Nacions Unides es veu desbordada pels esdeveniments fent tot allò possible per alleujar la
situació com ara el rescat de nens-soldat o allunyar el fantasma de mort per inanició de la
meitat de la població.

Barack Obama adverteix durant el seu viatge a la regió que els problemes africans han de ser
resolts per africans.
L’odi entre dinkes (minoria majoritària) i els nuers (segona minoria) s’ha oblidat del petroli
perquè es basa en diferències històriques. Jussà està governat per les vaques, l’honor, la
dignitat, i els àpats, en aquesta societat tothom s’ha oblidat del petroli.
El president del Govern Salva Kiïr ja no mana ni als funcionaris de Juba que envien els
ingressos del petroli a comptes personals de Ginebra.
Jussà ha quedat arrasat.

Tanmateix en Toni Espadas ens dóna confiança pels seus viatges freqüents fets a terres sudsudaneses
Ferran Botifoll Ros
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LA [IN]DEPENDÈNCIA DE JUSSÀ (9 de juliol de 2011)
Belén Ramos Anastasi, integradora social, Mataró, 12 de març de 2016
Trobar la denominació oficial actual d’aquest nou país no va ser immediata. Es
van proposar diferents noms com ara Nou Sudan, República del Nil, Equatòria,
Kuix (de l’antic regne) o Juwama a partir de les primeres sigles de les ciutats de
Juba, Wau i Malakal.
Es va resoldre la denominació oficial de Sudan del Sud o Sudan Jussà, però, per
simplificar, es tria senzillament Jussà. Jussencs fa referència als seus habitants.

Bandera
Sudan Jussà.
El Sudan va
ser colònia egípcia
primer en el
si de l’imperi otomà
(1820-1889),
i després en forma de
condomini angloegipci (1889-1954). Jussà fou un enclau sudanès des de 1956
fins 2011.
Els britànics dividiren administrativament el Sudan en nord del Sudan (blanc i
musulmà) i en sud de Sudan (negre, però no musulmà). Les fronteres dibuixades
pels britànics són les que avui prevalen en el Dret internacional. Amb la
independència sorgiren litigis territorials no resolts al Nil Blau, Kordofan del Sud
(Monts Nuba, Heglig) i Abyei.
Aquests litigis no troben suport en el Dret internacional perquè responen a
desitjats enclaus molt rics en petroli.
El mòbil pel qual Jussà lluita contra Khartum es pot simplificar adduint que
Jussà, país cristià o practicant de religions naturals, no pot sotmetre’s a la xària,
però tampoc es pot descartar un mòbil econòmic com el control de les
importantíssimes reserves de petroli.
Si es pot ser una mica utòpic, trobaríem el conflicte relacionat amb la imposició
de la xària a tot el territori aleshores sudanès un cop declarat el Sudan com a
estat islàmic per part del president Yaafar al-Numeiry (1983). Jussà també va
rebutjar alhora la decisió d’anul·lar 3 estats federats al sud com havia promès.
La creació de l’estat del Sudan va néixer amb guerra. La primera guerra civil
sudanesa (1955-1972) va fer aparèixer John Garang qui seria el pare de la pàtria.
El conflicte es va acabar amb una autonomia del sud respecte el nord (19721983), però Khartum alimentà la segona guerra civil sudanesa (1983-2005)
arran de la imposició de la llei islàmica a tot el Sudan. Aquesta guerra dóna pas a
una nova autonomia de Jussà (2005-2011), que precedeix la independènca de
9
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Jussà (9 de juliol de 2011) segons s’havia acordat a l’acabament de la segona
guerra civil sudanesa.
Jhon Garan
Jussà és un país que no té sortida al mar, el
seu petroli ha de passar més enllà de les
seves fronteres fins arribar a carregar
petroliers amb el seu petroli. L’única opció actual és fer-lo arribar a Port Sudan
per territori sudanès, l’antiga metròpoli. S’han dibuixat dues possiblitats més: un
oleoducte a través de Kenya, o un altre que arribi a Djibouti amb pas per Etiòpia.
Es diu que Jussà és una creació d’Estats Units, que té com aliats a la zona Etiòpia,
Kenya, i Uganda en la seva lluita contra al-Xabaab de Somàlia.
Jussà està envoltat, començant pel nord i seguint les agulles del rellotge, pel
Sudan, Etiòpia, Kenya, Uganda, República Democràtica de Congo (RDC), i
República Centreafricana (RCA), a ponent.
La situació actual de Jussà deu ser molt compromesa donada la reiterada
negativa d’ACNUR (Barcelona, Madrid) d’informar sobre la situació del país
(primer semestre de 2016). No es troba altra explicació perquè la SDRCA és
contribuent d’ACNUR des de fa força temps. No hem pogut creuar totes les
informacions que volíem.
Els conflictes interns a Jussà no són cap novetat, però la jugada d’Omar al-Baixir,
debilitat per la guerra del Darfur, en l’acord de pau amb el sud no li va sortir bé.
El tracte fou 6 anys de pau a Jussà i un referèndum d’independència molt ajustat:
havia de votar més del 60% de la població del sud amb un total de vots per la
independència superior al 80%. Arribar al referèndum amb pau interna suposà
6 anys de pau.
Cal esmentar que la convivència popular entre persones del nord i del sud
sempre havia estat satisfactòria, però violada per qüestions polítiques. És així
com Jussà ha mantingut en el seu nom oficial la referència de Sudan, però del
Sud.
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L’home fort del règim de Khartum, Omar al-Baixir, ha estat convidat pel Tribunal
Penal Internacional (TPI) de L’Haia, però tant la Lliga Àrab com la Unió Africana
el protegeixen perquè afirmen que el TPI actua de forma parcial, segons les
zones geogràfiques que es considerin.
Omar al Bashir

Molts jussencs tenen la residència al nord des d’on es van desplegar per votar a
Jussà l’11 de juliol de 2011.
John Garang, militar que va combatre durant la primera guerra civil sudanesa, va
esdevenir pare de la pàtria quan va constituir l’exèrcit jussenc (1983). John
Garang només era partidari d’una àmplia autonomia que impedís la ingerència
social del nord en la vida quotidiana del sud, però va morir per accident
d’helicòpter poc abans de la definició autonòmica del 2005.
Riek Machar (nuer) estava totalment decidit per la independència. Salva Kiïr
(dinka) i Riek Machar (nuer) van esdevenir els caps visibles del nou país com a
president i vicepresident, respectivament.
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Els Nuer

Dones Dinka
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Les lluites armades del sud eren un altre problema del sud. Les cultures dinka
(la més nombrosa) i nuer (la segona en persones) són les majoritàries al costat
d’un gran mosaic d’altres cultures avaluades en 200 o 600 pobles.
El conficte armat dins la independència va esclatar el 15 de desembre de 2013,
després que al juliol fou expulsat del Govern de Salva Kiïr. Aquest nou conflicte
no troba altra explicació que el control del petroli.
La població musulmana podria justificar la innecessària segregació de Jussà per
quant s’està demostrant que els seus habitants només poden viure en un clima
de guerra. Forces vives musulmanes consideren que no es pot imposar la seva
religió a pobles que en tenen d’altres. És sorprenent la feble implicació de la
comunitat internacional en aquest conflicte.
La guerra civil la va desencadenar el segon poble en importància numèrica, els
nuers, contra el predomini de la minoria principal en nombre (dinkes).
La divisió territorial entre el Sudan i Jussà va quedar mal resolta, però dins les
fronteres dibuixades pels britànics quan van dividir administrativament el nord
del sud. Els punts febles són Abyei, Kordofan del Sud (Monts Nuba, Heglig) i Nil
Blau.
Poc abans de l’intent de cop d’Estat, Jussà ocupà durant tres dies Heglig
(Kordofan del Sud, dins el Sudan), 9 d’abril de 2012. Va ser aparentment una
maniobra de Jussà per manifestar el seu disgust pel peatge del petroli a través de
l’oleoducte del Sudan fins a Port Sudan, lloc d’embarcament.
Això equivalia a 30€ / barril amb una cisa de petroli del 23% per part del Sudan.
Jussà demanava 50cents, el mercat internacional assenyala 1$.
Aquest conflicte amb el Sudan va causar molt probablement dissensions entre el
president dinka i el vicepresident nuer.
Salva Kiïr (dinka) després del conflicte va fer una remodelació del Govern,
expulsant el vicepresident Riek Machar sense escoltar les amenaces dels nuers
de com se’ls havia de tractar.
Salva Kiïr i Riek Machar són caps guerrillers de les dues cultures, però han
demostrat ser encara homes d’Estat.
Poc després de la proclamació de la independència de Jussà, es va iniciar un pla
per detenir el cap militar Joseph
Kony, armat i finançat pel Sudan, que
provocava invasions militars a Jussà
per inestabilitzar el que encara era
una autonomia del Sudan. Estats
Units lidera amb militars propis
aquesta operació de cerca.
La sanitat està molt coberta per
organitzacions
humanitàries
de
caràcter internacional com ara MSF o
Creu Roja.
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La presència de Nacions Unides (ACNUR, UNICEF) és bàsica perquè és l’últim
recurs on van a parar els desvalguts.
ACNUR a Sudan Jussà

Josep Kony, el cap de l’Exèrcit de Resistència del Senyor (LRA)
Josep Kony va néixer al nord d’Uganda (Odek, 1961?) dins la comunitat atxoli,
temorós que un canvi de règim al seu país pogués afectar els membres de laseva
cultura va emprendre la seva carrera paramilitar el 1987.
El seu moviment és ideològicament una mescla sincrètica de misticisme,
nacionalisme atxoli i fonamentalisme bíblic. Advoca per un Estat dels Deu
Manaments, incorporant elements de l’islam i de la religió tradicional atxoli.
Arran de la situació política d’Uganda va crear l’Exèrcit de Resistència del Senyor
(Lord Resistance Army). Aquest il·luminat vol crear l’Estat dels Deu Manaments
a bse de la més extrema violència.
Aquest home es desplaça amb la seva gent pel corredor situat al sud de Jussà,
format per Uganda, la República Democràtica de Congo (RDC), i la Repúplica
Centreafricana (RCA).
Aquest home autoconsiderat com a cristià terroritza allà on és, provocant
atrocitats indescriptibles. Rep alhora armes del Sudan així suport financer
perquè ataqui també Jussà. Mai han parat els intents de captura o anihilar-lo,
però sempre es fa fonedís.
Abans de la independència de Jussà, Omar al-Baixir utilitzava Joseph Kony per a
fustigar el sud de Jussà per crear inestabilitats en un territori que necessitava la
pau per accedir a la independència.
Poc després de la independència de Jussà, Estats Units hi va enviar un grup
militar especialitzat per la seva localització i captura amb el suport també
d’Uganda, RDC, i RCA.
L’entrada d’Estats Units (Jussà és la
seva obra) a la regió només podia ser
posterior a la independència perquè
Omar al-Baixir estava a l’aguait d’una
desestabilització de la zona a fi
d’anul·lar l’accés al referèndum
d’independència de Jussà.
Joseph kony

12

14

Jussà envaeix Heglig al Kordofan del Sud (9 d’abril de 2012)
Després de la proclamació del naixement del nou país el 9 de juliol de 2011, tot
indica una nova guerra entre nord i sud.
Jussà ataca el 9 d’abril de 2012 Heglig (Kordofan del Sud, Sudan) on hi ha el 50%
de les reserves de petroli de tots dos estats.
Ban Ki Moon és clar: l’ocupació de Heglig és il·legal perquè queda al nord segons
la vella demarcació britànica.
Omar al-Baixir promet acabar amb l’enemic del sud. La independència va deixar
massa indefinicions sobre les noves fronteres sobretot a la regió petroliera
d’Abyei així com dels beneficis del negoci del petroli.
El nord compensaria la pèrdua de la major part dels seus jaciments amb el preu
del transport a través dels seus oleoductes.
També s’han de satisfer els interessos occidentals i xinesos.
El procés polític ha resultat ser completament insuficient, carregat de senyals
negatiu, amb poca atenció als habitants de la zona.
Pequín, vell aliat de Khartum, ha signat contractes amb Juba, i fa de força
mediadora.
El problema no és entre blancs i negres sinó el petroli.
Hi va haver una reunió conjunta el 4 d’abril de 2012 per a la negociació amb la
participació de la Unió Africana, Nacions Unides, Unió Europea, Estats Units,
Regne Unit i Noruega, que va resultar un fracàs a Addis Abeba.
Però Jussà fa seva una operació més àmplia dels drets petroliers.
La secessió de Jussà ha suposat al Sudan perdre el gros dels jaciments i un 70%
dels ingressos per petroli. El 85% dels ingressos per petroli de Khartum
provenen dels oleoductes.
Khartum bombardeja la ciutat de Bentiu que com Heglig són rics en petroli i
jaciments naturals.
Juba va signar
els
primers
contractes amb
la Xina, l’Índia i
Malàisia, essent
la primera font
d’ingressos,
però no es pot
oblidar
que
l’agricultura i la
ramaderia són
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els pilars bàsics reals d’una població empobrida. Ara bé, els pressupostos de
l’estat consideren que l’economia està basada en un 98% per les exportacions
petrolieres.
El 5% de les necessitats petrolieres de la Xina estan basades en contractes amb
Jussà. La Xina està especialment interessada en què el Sudan i Jussà no es
barallin.
Salva Kiïr demana el suport xinès en el conflicte petrolier, demana arbitratge
internacional sobre Heglig tot i que reconegut internacionalment com a part del
Sudan.
Omar al-Baixir i Salva Kiïr arriben a un acord fronterer i petrolier el 23 de
desembre de 2012.
La DISPUTA se centra en quin preu cal pagar al Sudan per la sortida al mar del
cru.
L’elit de Jussà vol obrir rutes alternatives, deixant el Sudan a les fosques:
+Port de Lamu (Kenya) amb interès també d’Uganda (petroli) i Tanzània (gas),
podrien participar-hi empreses xineses, japoneses i occidentals, però el territori
per on passaria és perillós al ser una zona no controlada.
+Port de Djibouti a través d’Etiòpia
Intent de cop d‘Estat a Juba (15 de desembre de 2013)
El president Salva Kiïr (dinka) fa al juliol de 2013 una reestructuració del
Govern, tot expulsant-ne el vicepresident Riek Machar (nuer). Els nuers veuen
en Salva Kiïr un enemic a batre.
Li atorguen trets dictatorials per assegurar-se que no sigui destronat per causa
de l’arrest d’opositors polítics i del cessament de governadors escollits pel poble.
La tensió es transforma a mitjan desembre (2013) en violència. Es comencen a
sentir trets el 15 de desembre de 2013. La violència de Juba comença a
escampar-se a d’altres parts del país. Tornen els fantasmes del passat (un miler
de morts i 120.000persones fugint de casa): hi ha l’amenaça de la represa de
guerra civil en pocs dies.
Quan l’exèrcit creat per John Garang durant 1983 s’escindeix el 1991, es van
començar a dibuixar b que actualment es comencen a reproduir que actualment
es comencen a reproduir que actualment es comencen a reproduir perquè Riek
Macharè Riek Machar volia la secessió a diferència de de John Garang qui es
decantava per una àmplia autonomia. Això significà la guerra dins la guerra
contra el nord.
La massacre de Bor (capital de l’estat de Jonglei), amb la mort de centenars de
persones de majoria dinka, fa renéixer el pànic arreu, de Juba (Equatòria
central) a Malakal (Alt Nil).
El 1991 hi varen haver enfrontaments violents entre cultures rivals: dinkes i
nuers. Bor és un punt estratègic del petroli.
14
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S’està tornant a organitzar l’Exèrcit Blanc, milícia de joves nuers que responen a
lleis tradicionals, però fidels a Riek Machar qui d’altra banda és l’únic que els pot
aturar.
Molts oficials romanen de moment en les files governamentals, però s’uniran a
Riek Machar si no es resolen les divergències.
Actuant com a mediador, l’expresident de Sud-àfrica Thabo Mbeki, Omar alBaixir i Salva Kiïr van desmilitaritzar la frontera i el reinici de les exportacions
de petroli, aturades pels continus robatoris de petroli fets per l’executiu del
Sudan.
Des de 2011 augmentaren els enfrontaments al Kordofan i al Nil Blau.
L’escalada de la violència fa créixer el risc d’una guerra civil. Continuen haventhi episodis de violència entre l’exèrcit i els rebels. Salva Kiïr (dinka) acusa
l’exvicepresident Riek Machar (nuer) d’instigar elcop d’Estat que ha
desencadenat el conflicte, però Riek Machar, destituït al juliol, va exigir la
renúncia del president Salva Kiïr negant d’estar al darrere de les accions militars
dels dissidents, tot plegat enfrontaments pel control del petroli.
Riek Machar acusa Salva Kiïr d’establir la dinkocràcia amb tendències tiràniques.
En una setmana la collita fou d’unes 500 persones mortes i 34.000 refugiades en
camps de Nacions Unides. Al cap de deu dies de l’intent de cop, Nacions Unides
n’acollia unes 81.000 desplaçades. Roman el perill de conflicte entre més de 200
pobles de Jussà.
El conflicte iniciat a Juba (Equatòria central) no s’ha estès per tot el país. La
problemàtica a Juba es va centrar en el complex del palau presidencial,
Parlament i alguns ministeris. La violència es concentrà en els tres estats
orientals d’Unitat (capital, Bentiu), Jonglei (Bor), i Alt Nil (Malakal) on
predominen els nuers.
Campamento de
desplaçats de Bor,
la ciutat de l’odi

Etiòpia
(1
de
gener de 2014)
acull
delegats
jussencs per a
facilitar el diàleg:
inici de converses
de
pau
i
negociació d’alto
el foc. L’inici està
marcat per la
negativa
del
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Govern d’alliberar rebels del cop d’Estat com ho demana Riek Machar i la
comunitat internacional. Jussà està d’acord en alliberar presos, però dins el marc
de la Constitució.
Nacions Unides acull desplaçats, molts han fugit a Uganda, amb risc d’epidèmies
entre aquests (xarampió, còlera)
A 6 de gener de 2014 han mort un miler de persones i se n’han desplaçat unes
200.000. L’atenció sanitària la proporcionen ONG, procurant de facilitar-los
l’accés a l’aigua i al menjar.
Assaig d’alto el foc (9 de maig de 2014)
Sorgeixen combats entre l’exèrcit i els rebels (la majoria són menors d’edat) pel
control de Jonglei, a Bor (6 de gener de 2014). Milers de persones fugen de
Bentiu (Unitat) perquè no tenen aigua, ni aliments, ni atenció primària, s’han
refugiat a les instal·lacions de Metges sense Fronteres (MSF).
Demanen que es permeti l’arribada de pacients independentment de la
procedència i de l’origen cultural. MSF treballa a Bentiu des de 2010.
Després de l’esclat de la violència es multipliquen les atencions postoperatòries
als ferits a l’hospital i l’atenció sanitària als desplaçats i refugiats.
Han fugit 10.000 persones de Bentiu en direcció a Leer.
MSF és a Jussà des de 1983 amb 15 projectes en 9 dels 10 estats, establint
serveis bàsics de salut i especialitzats. MSF té a Jussà 228 treballadors
internacionals i 2.917 treballadors
locals.
Almenys 200 persones, la majoria dones
i nens, moren ofegades quan, per un
excés de càrrega es va enfonsar el
vaixell quan fugien de Malakal, la capital
d’Alt Nil pel temor als combats entre
exèrcit i rebels, només sobrevisqueren 3
infants (15 de gener de 2014). L’exèrcit
en fa responsables als qui difongueren
missatges d’alarma que van provocar el caos i la fugida massiva. Un portaveu
dels rebels afirma que Malakal és sota el seu control.

Les bases de Nacions Unides estan desbordades, hi ha el doble de persones pels
violents combats entre dinkes i nuers. Han mort 10.000 persones des de l’inici
dels enfrontaments, segons ACNUR que afirma que hi ha 335.000 persones
desplaçades a més dels 78.000 refugiats en països veïns.
Totes aquestes persones van fugir sense res i amb prou feines tenen menjar i
accés als serveis de salut, tots saturats.
Els ministeris de salut d’Uganda i Kenya aporten atenció mèdica i aigua potable
als refugiats. Hi ha un altre grupa la frontera amb Etiòpia.
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En l’últim mes (16 de gener de 2014) s’han fet 42.000 consultes i s’han ingressat
16.000 persones amb deu operacions diàries més de 30 parts al dia.
Els rebels es retiren de Bor adduint raons tàctiques alhora que segueixen les
converses a Addis Abeba. Bor és el gran feu de Riek Machar.
Tot i els milers de morts i el mig milió de refugiats, Addis Abeba veu possible un
alto el foc. Uganda ajuda Salva Kiïr.
A l’històric conflicte entre dinkes i nuers ara s’hi afegeix el control del petroli, es
palpa una creixent inseguretat a Leer i tot Unitat, els combats de Bentiu s’han
desplaçat a Leer on MSF hi és des de 1990, que és a Jussà des de 1983.
L’estació de pluges afavoreix brots epidèmics (20 de febrer de 2014) alhora(20
de febrer de 2014) (20 de febrer de 2014) que els rebels fan servir la ràdio per
provocar matances, els nuers inciten a violar i assassinar ala manera de Ruanda
tot i que encara no es pot parlar de genocidi.
Als camps de refugiats de Dadaab, a la frontera entre Somàlia i Kenya, s’hi
afegeixen els riscos propis de la pitjor sequera a la Banya d’Àfrica en 60 anys.
No s’han pogut conrear els camps i la temporada de pluges s’acosta, la fam
només és qüestió de temps. S’està al llindar de la guerra civil (24 d’abril de
2014). Cada setmana milers de persones creuen les fronteres d’Uganda, Etiòpia,
Kenya, i el Sudan.
D’una població d’uns de 8,5 milions d’habitants, 4,9 necessiten ajut humanitari.
El fràgil alto el foc del 23 de gener de 2014 no ha eliminat els combats entre
dinkes (minoria majoritària) i els nuers, segona cultura del país. Hi ha xocs
esporàdics a Jonglei, Unitat i Alt Nil, estats on els nuers són més forts i hi
controlen certes àrees.
La pugna existent està determinada pel control del poder, el control del petroli i
el control dels llocs de treball en l’administració de l’Estat.
La suma a 27 d’abril de 2014 és de 10.000 morts, més de 800 mil desplaçats
interns i més de 270 mil refugiats en països veïns. Hi ha el risc que 3,7 milions de
jussencs arribin a passar gana.
Athou Reech, alletant el seu nadó, diu: “Vaig viure la independència amb
esperança, però tot s’ha esvaït, no crec que el futur ens porti res de bo”.
Alhora el conflicte de Jussà ha desaparegut de l’agenda mediàtica, però 6 estats
dels 10 no viuen el conflicte encara que tenen enormes necessitats de
desenvolupament. A Juba tot és molt difícil.
La lluita per entrar en els camps de Nacions Unides és molt gran per la manca
d’espai. La pèrdua de capital humà, sobretot joves, és impressionant, la decepció
és brutal.
La segona treva se signa el 9 de maig de 2014, un cop s’ha assolit el milió de
persones desplaçades –més de 300 mil fora del país.
Salva Kiïr afegeix que ajorna les eleccions presidencials de 2015 fins 2017 o
2018 a fi de facilitar la reconciliació nacional amb la formació d’un Govern
provisional d’unitat nacional amb la posterior amnistia general per als rebels.
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Donat que no s’han pogut sembrar els camps, molts es quedaran sense collita
amb la qual cosa la disponibilitat de menjar serà insuficient.
Cal un pla d’ajut internacional contra la fam, caldrà fer diagnòstics i atendre les
embarassades. Els infants dels camps d’Unicef segueixen activitats educatives:
“Mentre juguen, s’obliden del trauma que han patit”.
La caça furtiva i la desforestació perpetuen els conflictes armats tal com ho fan
LRA, Janjaweed, al-Xabaab o Boko Haram.
Al cap de 3 anys d’independència de Jussà tot ha anat al voltant de guerres,
petroli, lluites intestines, i, sobretot, de la cobdícia de poder dels seus líders.
L’increment esperat del 35% del PIB no s’ha acomplert per tot plegat.
La guerra s’ha vestit al voltant d’un conflicte de cultures i per l’obsessió de
controlar el petroli, un 98% estimat dels pressupostos anuals de l’Estat.
L’alto el foc del 9 de maig de 2014 pateix violacions constants. Tothom està
armat, però el fràgil alto el foc està condicionat per massa ferides obertes sense
poder eliminar els conflictes entre dinkes i nuers.
En aquest moment els morts s’avaluen en 10.000, i més d’1,5 milions de
persones desplegades o refugiades, la fam i les malalties s’escampen arreu.
Unicef adverteix que 4,9 milions de persones necessiten ajut humanitari. Unicef
considera que hi ha 900 mil nens amb desnutrició aguda, i que 50.000 podrien
morir en els pròxims mesos.
El temps no perdona, tercer acord d’alto el foc (10 de juny de 2014)
Molts refugiats han perdut l’esperança d’una pau estable, no confien massa el
tercer acord d’alto el foc subscrit per Salva Kiïr i Riek Machar aquest 10 de juny
perquè els anteriors acords de gener i maig de poc van servir.
Aquest cop els països veïns han anunciat sancions per incompliment, fan una
crida per un Govern ampli i provisional a signar al cap de 60 dies a fi d’evitar el
col·lapse total.
MSF fa públic el seu malestar relacionat amb la manca d’implicació de moltes
oenagés internacionals, però afirma que moltes de les que hi ha es reserven a
l’hora de comprometre’s en actuacions de major risc. Una dada que
complementa aquest comunicat és que n’hi ha desenes que només treballen a la
capital Juba, fins a dues-centes. Aquestes organitzacions són d’Estats, religioses,
i privades. El Govern ha ideat matrícules específiques per a aquestes entitats
presents.
Si es diu que la població és de 10 milions de persones, les ¾ parts són
analfabetes, un 1/3 crònicament desnodrides, i només un 1% tenen electricitat.
La mortalitat materna és la major del món. Jussà és el país del món que pateix
major fragilitat, inclús més que Somàlia.
El còlera és la malaltia més freqüent, les seves morts són superiors a les pròpies
del conflicte armat. En les entranyes de l’actual situació bèl·lica hi ha segles i
segles d’abús i desigualtat.
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l’antic Egipte per descriure la xacra de l’esclavitud. S’assimilava el nom de
sudanès al d’esclau la qual cosa fereix la nació futura. Els esclaus arribaven a
Pèrsia.
Khartum va privar-hi les infraestructures i l’educació. Tampoc es va tenir en
compte la diversitat de la població negra.
La manca de bons accessos per carretera (un fangar a l’estació de pluja) obliga a
la utilització d’avions, avionetes, i helicòpters per fer arribar el menjar i les altres
coses d’extrema necessitat.
La civilització no hi va portar res de bo sinó que ignorància i bel·licositat .
Tampoc va dur cap aportació la independència respecte a Egipte (1956).
Jussà és un estat fallit (9 de juliol de 2014)
Estats Units emprèn una missió contra Joseph Kony poc després de la
proclamació d’independència de Jussà amb la col·laboració dels seus socis a la
zona (Etiòpia, Kenya, Uganda), que també lluiten contra la milícia somali d’alXabaab.
Durant aquest temps es pot dir que Salva Kiïr ha fracassat a l’hora de construir
una nació en pau, havent tingut com a vicepresident circumstancial Riek Machar.
Salva Kiïr ha fet una gestió maldestra que es pot mal justificar al pols històric de
dècades entre dinkes i nuers.
Jussà va néixer amb grans idees per governar, però en el dia del seu tercer
aniversari es veu com una bassa que ha dinamitat les il·lusions de tothom
perquè ara el menjar només depèn del que cau del cel.
Molts que havien tornat han hagut de fer marxa enrere. El poble associava
independència amb pau, ara la meitat dels jussencs viu en risc de patir fam: 4
milions a punt de passar gana.
La secessió tampoc els ha assegurat la convivència.
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En els últims 3 anys cap altre país del món ha rebut tant ajut per càpita, el
primer any 1.400$ milions, molts diners per molt pocs resultats. Molts diners es
queden a Juba, demostrant que el Govern té molt poc control de la resta del país.
L’anàlisi del conflicte inclou els països veïns. El Sudan fa el doble joc: bona cara a
Juba, però alhora dóna suport a les forces opositores. Es diu que Eritrea arma als
rebels per fer la murga a Etiòpia.
Hi ha països amics, com ho demostra que animin Jussà a construir un oleoducte
que eviti el pas del petroli pel Sudan. Kenya, Uganda i Ruanda volen que el
petroli arribi a Lamu (Kenya). Etiòpia i Djibouti volen que arribi al mar Roig.
Uganda es ferma per defensar les fronteres davant de milícies sudaneses.
Hi ha 200.000 funcionaris en ministeris i agències governamentals, molts són
excombatents: no es veu massa clar com poden aquestes persones crear un Estat
modern que funcioni.
Els barracons ministerials es conserven gràcies als beneficis del petroli... i per
Estats Units, un bon amic, però el petroli no ha funcionat perquè la producció ha
minvat significativament com ara per la inestabilitat de les zones petrolieres. En
el 15 de desembre de l’intent del cop d’Estat vàries divisions de l’exèrcit van
passar als rebels.
El ministeri de Salut no ha aconseguit renovar en 3 anys els pocs hospitals de
Juba.
Però allò que els jussencs valoren no és el petroli sinó “les vaques, l’honor, la
dignitat i els àpats”.
Abans de la violència es produïen 350.000 barrils diaris, però amb els combats
la producció quedà reduïda a 160.000. el Govern rebia 68 dòlars per barril,
significant per a un any fiscal 4.000$ milions, però els diners s’han evaporat.
Els petrodòlars de Jussà anaven a para a comptes bancaris de Ginebra. Des de la
independència la malversació s’ha multiplicat. Salva Kiïr escriu una carta a 75
alts funcionaris perquè tornin els diners. En aquest moment el patriotisme ha
desaparegut, el que juga és la identitat cultural.
Els recursos de Jussà són vastos: no és només el petroli sinó fusta dura tropical i
terres fèrtils capaces de fornir mig Àfrica.
Salva Kiïr és de la idea d’incorporar rebels a l’exèrcit regular tal com feu amb els
murles de Yau Yau.
La comunitat internacional tampoc ha ajudat, els pronòstics han quedat curts.
Cal afegir els atacs contra els hospitals. Hi hagut minses implicacions d’altres
organitzacions que no fossin Metges sense Fronteres o Creu Roja.
Els enemics de Jussà expressen la poca idoneïtat de la independència de Jussà
perquè consideren que els jussencs no saben viure fora d’un clima de guerra,
però forces vives musulmanes rebutgen la imposició de la seva religió a pobles
que en tenen d’altres.
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L’escissió el 1991 de l’exèrcit creat per John Garand per a tot Jussà el 1983 va
crear una guerra dins la guerra contra Khartum. S’ha demostrat que aquest fet
preval en l’actual clima de guerra de Jussà.
El Sudan bombardeja cada dia la frontera amb
Jussà (26 d’abril de 2014).
La Xina fa de mitjancera, però ven a Jussà 38$
milions de material militar. Els xinesos hi
tenen barra lliure. L’intent de la Xina
d’intervenir-hi a nivell diplomàtic ha fracassat.
Jussà es davant l’amenaça de l’imperi de la fam (27 de setembre de 2014).
Un grup de dones ha pres la iniciativa d’una vaga de sexe per obligar els homes a
cessar el conflicte armat (25 d’octubre de 2014).
El conflicte armat s’endureix cada dia així que els líders no es posen d’acord (15
de desembre de 2014)
Jussà, devastat per la guerra, s’enfonsa amb la davallada dels preus del cru (22
de desembre de 2014)
Jussà cal que miri al seu entorn ja sigui Eritrea o Uganda, l’aliat d’Estats Units
contra LRA.
Els combats produeixen una reducció d’existències en aliments, determinant
l’accés humanitari a persones més vulnerables (6 de febrer de 2015).
L’exèrcit de Jussà i les forces rebels
recluten sistem`ticament menors d’edat
perquè lluitin en la guerra començada el 15
de desembre de 2013. Aquests infants es
recluten per força, inclús en campaments
propis de Nacions Unides. S’han reclutat
fins a 12.000 nens, normalment a partir de
12 anys.

La Xina construeix un tren paral·lel al que van construir britànics entre
Mombasa i Kampala, que ha d’arribar a Juba i Kigali el març de 2018 a canvi
d’explotar mines i terres, i pous de petroli. Pequín apuntala els règims d’Uganda,
Ruanda, RDC, i Jussà, influint en el dèficit democràtic de Kenya.
No s’ha d’oblidar que darrere de cada guerra hi ha almenys matèria primera o
un interès geoeconòmic d’interès occidental.
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El creixement econòmic per si sol no pot reduir la pobresa ni la gana sinó que cal
un creixement inclusiu que doni pas ala creació de llocs de treball bons també
per als pobres.
Gairebé 2 milions de persones s’han vist obligades a fugir de casa seva per la
violència: 1,5 milions de desplaçats i 500 mil refugiats a Sudan, Uganda, Etiòpia,
Kenya. Jussà té un milió de persones en perill de mort per fam, però 4 milions
necessiten ajut a curt termini. Jussà fa pública l’alarma per manca d’aliments (20
d’agost de 2015).
El Papa Francesc, aprofitant la seva visita a la regió, ha mantingut una reunió
privada amb el president de Jussà Salva Kiïr perquè posi fi a la guerra que
dessagna el país (29 de novembre de 2015).
Desplaçats i refugiats
Els refugiats arriben als països d’acollida molt debilitats per la qual cosa
necessiten suport nutricional d’emergència sobretot a nens que per carències
alimentàries pateixen anèmia i retard de creixement.
Hi ha tensions difícils de tractar com ara:
+Explotació laboral i sexual de les dones que surten dels camps per aconseguir
diners
+Matrimonis prematurs de nenes
+Absència escolar i robatoris
Les 3/10 parts del planeta pateix fam oculta perquè debilita el sistema
immunològic per la ingesta insuficient d’aliments (vitamines, minerals). La fam
oculta afavoreix la mortalitat infantil `per malalties pròpies de la pobresa. Més
de 3 milions de jussencs viuen gràcies a l’ajut humanitari extern.
La globalització ha permès que els africans ens coneguin més del que ens
pensem. A Jussà, les polítiques locals seran essencials per a l’enriquiment
personal i la seva pròpia defensa. Com més força tinguin els de baix menys força
hi tindran els líders polítics.
Les pluges irregulars i erràtiques de Jussà, com en els altres països de la Banya
d’Àfrica, ha provocat la mort de bestiar i l’enrenou en l’agricultura alhora que ha
afavorit l’absentisme escolar per buscar aigua. Es dóna per perduda tota una
generació de Jussà.

Un altre acord per a un nou alto el foc (27 d’agost de 2015)
Aprofitant el seu viatge a l’Àfrica, Barack Obama s’ha reunit amb nombrosos
líders africans i regionals per tractar la crisi de Jussà en el si de la Unió Africana
amb seu a Addis Abeba. Barack Obama urgeix pacificar Jussà, tot advertint que
Àfrica ha de protagonitzar la solució dels seus problemes (27 de juliol de 2015).
Queda marcada una nova data per a l’enèsim alto el foc pel 27 d’agost de 2015.
El Govern de Jussà va executar o permetre saqueigs, violacions i matances de
civils durant 2015 (12 de març de 2016). Les violacions massives han
esdevingut pràctica habitual dels soldats del Govern i de les milícies afins (1.300
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violacions d’abril a octubre. Les violacions s’han permès prop de campaments de
Nacions Unides quan les dones surten a buscar aigua o llenya.
Jussà permet a canvi de sou robar i violar, Jussà ha deixat de ser un país. Ara es
regeix pels odis històrics entre cultures. Aquest comportament del Govern ha
deixat sense alè organitzacions internacionals.
Hi ha una absoluta desvinculació de Jussà per les lleis de guerra. L’alto el foc del
27 d’agost de 2015 no ha aconseguit aturar les matances. De nou, l’alto el foc és
paper mullat.
Nacions Unides
Un helicòpter de Nacions Unides amb matrícula russa fou abatut, morint 3 dels 4
ocupants. MSF retreu a Nacions Unides la seva poca eficiència en la gestió de
recursos per les seves múltiples obligacions que té com ara la de donant a
diferents ONG.
El 86% dels refugiats al món estan acollits en països endarrerits que amb prou
feines poden garantir les seves pròpies necessitats, és per això que la feina de les
ONG i l’ACNUR esdevingui determinant.
Tot i que es multipliquen els refugiats, la distribució no queda garantida perquè,
malgrat la societat continua donant, les retallades dels Govern són del 70%.
Nacions Unides ha demanat la cessió de terres de conreu i de pastura del bestiar
perquè així els desplaçats puguin ser autosuficients, ACNUR i el Programa
Mundial d’Aliments (PMA) demanen 173€ milions.
La distribució aèria d’aliments en disminueix l’efectivitat per fer-ne arribar a
destinació.
Unicef alerta sobre l’escassetat catastròfica d’aliments en zones de conflicte si no
es respecten els altos el foc.

Foto Intermón Oxfam a Jussà
Unicef ha aconseguit alliberar amb constància i determinació nens-soldat
capturats per les forces enfrontandes. Els infants alliberats presenten quadres
de gran agressivitat o de personalitat introvertida. Alguns reclutats durant 2011
no han passat encara per l’escola.
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El compromís de 2014 ha quedat incomplert (17 de febrer de 2015). Unicef
apunta que l’exèrcit de Jussà ha reclutat un miler d’infants fent ús de la força. El
Govern condemna el segrest, afirmant que en farà una investigació.
Unicef continua alliberant nens-soldat (22 de febrer de 2015). Acorda també
amb els Cascos Blaus que aquests els alliberin quan en tinguin oportunitat.
Alhora comencen a arribar denúncies contra els cascos blaus per assetjament
sexual a Jussà.
Alhora, 3 països dels 5 amb dret a veto a Nacions Unides (Estats Units, Rússia i
Xina) s’oposen al processament d’Omar el-Baixir per part del TPI amb seu a
L’Haia.
Unicef continua la seva creuada per l’alliberament de tots els nens-soldat que
pot.
Organitzacions no governamentals
OXFAM denuncia que les lleis de cinquanta països permeten bodes d’adolescents
de manera que moltes noietes es casen per sota de la majoria d’edat.
Aquests matrimonis afavoreixen que aquestes noies tinguin més possibilitats
d’experimentar malalties, de ser objecte de maltractaments físics i emocionals,
d’abandonar abans d’hora l’escola, i de morir en el part.
Els donatius de la ciutadania d’Europa continuen sent la principal i més segura
font d’ingressos de les ONG. Des del camp de Mingkaman, Oxfam distribueix
aigua i aliments.
OXFAM +ECHO (oficina humanitària de la Unió Europea) han donat visibilitat
dels 51 milions de persones refugiades que hi ha arreu del món.
Tot indica que MSF és l’ONG més activa a Jussà perquè és present en gairebé tots
els estats (9/10). MSF es desfà aportant ajut humanitari i sanitari a tot Jussà,
arriscant les vides dels seus treballadors per satisfer les necessitats del país.
Instant Network del grup Vodafone, amb seu a Barcelona, ajuda en la gestió de
l’acció humanitària. Han desenvolupat les Instant Network Schools que ajuden
25.000 nens a no perdre classes amb el suport de 500 professors (11 de febrer
de 2016).
L’actor George Clooney ha convençut Nestlé perquè incorpori càpsules de
Nespresso amb cafè de Jussà. L’objectiu per a 2016 és plantar-hi 2,3 milions
d’arbres cafeters, millorar-ne el conreu així com el processament dels grans de
cafè amb un gran potencial de creixement (12 d’octubre de 2015)
Si bé les exportacions de petroli representen el 98% dels ingressos, aquesta
iniciativa facilita l’exportació de productes agrícoles quan feia molts anys que no
s’exportava res.
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Congregacions religioses
Jussà disposa de la presència de 21 diferents congregacions religioses tant
masculines com femenines com ara els Claretians o les Germanes de Maria
Teresa de Calcuta, totes africanes.
Duen a terme una missió intercongregacional per ser més efectives en les
tasques encomanades.
Malalties a Jussà
Còlera
Deshidratació
Desnutrició
Desnutrició aguda
Desnutrició infantil
Diarrees
Diftèria
Hepatitis
Infeccions respiratòries
Kala azar
Malària
Pòlio
Tètanus
Tosferina
Tuberculosi
Vih-sida
Xarampió

Necessitats a Jussà
Aigua
Alimentació
Cirurgia
Cures intensives
Desplaçaments a gran escala
Emergències
Estructures sanitàries
Fluxos de refugiats
Maternitat
Operacions
Pics de malalties
Salut
Sanejament
Serveis bàsics de salut
Serveis de salut
Serveis especialitzats de salut
Situacions alarmants de nutrició
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Referències
1. Salario: violar mujeres XAVIER ALDEKOA – Barcelona – LA
VANGUARDIA – 12/03/2016
2. Violació de dones com a salari REDACCIÓ – GINEBRA –EL PUNT AVUI+
– 12 març 2016
3. Més fam a la Banya d’Àfrica ROSA M. BOSCH – Barcelona – LA
VANGUARDIA – 24/02/2016
4. L’aigua Josep Juanbaró – Barcelona – SDRCA – 24 de febrer de 2016
5. Vodafone instala en Barcelona la sede de su unidad de ayuda en
crisis humanitarias S. MILLÁN – MADRID– Cinco Días – 10-02-2016
6. Falta ayuda para 43 millones de niños JAVIER RICOU – Lleida / AFP –
LA VANGUARDIA – 27 de enero de 2016
7. Més de 40 milions de nens necessitaran ajuda d’emergència SÒNIA
SÁNCHEZ – Barcelona –ARA – 27/01/2016
8. L’Àfrica, una biblioteca ? Josep Juanbaró – Barcelona – SDRCA – 16 de
gener de 2016
9. El Papa escolta a Uganda el relat de nens amb el VIH i exsoldats
XAVIER ALDEKOA – Nairobi. Corresponsal – LA VANGUARDIA – 29 de
novembre de 2015
10.
Les cares més fosques de l’autoritarisme al segle XXI RICARD G.
SAMARANCH / SÒNIA SÁNCHEZ / LLIBERT FERRI / MARTA
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Soudan du Sud

Depuis son accession à l’émancipation, l'eau reste une denrée vitale
mais négligée.

Chaque année, la célébration de la journée mondiale de l'eau permet de rappeler à quel point l’eau
est un élément vital, non seulement pour la santé mais aussi pour le développement économique et
social.
Au Soudan du Sud, certains semblent ne pas en faire cas. Grâce à des études toxicologiques,
l'organisation allemande « Hoffnungszeichen » « Signe d'espoir » a réussi à établir un lien entre
l'exploitation pétrolière et la pollution de l'eau.
Le Soudan du Sud, est un pays d’Afrique orientale dont la capitale est Djouba. Du 9 au 15 janvier
2011, un référendum d'autodétermination est organisé au Soudan. Le Soudan du Sud fait sécession
et se sépare de la République du Soudan six mois plu tard. Mais, malgré la reconnaissance
immédiate de l'État par la communauté internationale, des litiges subsistent quant au tracé définitif
de la frontière.
C’est dans ce contexte que le pays sombre dans une guerre civile dès 2013. Une guerre
particulièrement sanglante qui oppose les partisans du président Salva Kiir Mayardit et ceux de son
vice-président de l’époque Riek Machar.

Un pays au lourd passé

En 1983, le colonel Gaafar Nimeiry au pouvoir à Khartoum depuis son coup d'État de 1969, décide
d’étendre le domaine du droit musulman qui était cantonné depuis la colonisation au droit
personnel. C’est l'élément déclencheur d’une Guerre civile qui embrasa le pays pendant vingt-deux
ans. La rébellion menée depuis le début par l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS)
dirigé par John Garang, un vétéran de la première guerre civile et largement soutenue par les ÉtatsUnis. Malgré la scission de son mouvement en 1991, Garang maintient la lutte contre le régime de
Khartoum qui, après le coup d'État du général Omar al-Bashir en 1989, s'oriente de plus en plus
vers l'idéologie islamiste. Deux millions de morts seront recensés et aussi le déplacement de quatre
millions de civils. Un cessez-le-feu est signé entre les protagonistes en 2002, consolidé trois ans
plus tard, le 9 janvier 2005, par un accord de paix signé à Naivasha, au Kenya.

La pénurie d'eau est à un point critique

Situé en plein désert, le pays connait une grave pénurie d'eau, qui a porté les taux de mortalité et de
malnutrition à des niveaux alarmants dans cette crise humanitaire de grande ampleur. Le CICR a
lancé un projet visant à améliorer l'accès à l'eau de 37 000 personnes.

Infrastructures d'approvisionnement en eau

Le CICR prévoit d'installer des canalisations pour la distribution d’eau, des réservoirs, des points
d’alimentation en eau et des pompes pour permettre un approvisionnement suffisant de la moitié de
la population. Les systèmes existants devraient ainsi être soulagés et l'accès à l'eau pour la
population devrait atteindre la norme minimale requise. Actuellement, les populations du Sud
Soudan n'ont accès qu'à des quantités d'eau très limitées et le nombre des
points
d'approvisionnement est très faible.

La nécessité de l’eau potable

La crise au Soudan du Sud, a forcé 1,6 million de personnes sur les routes du déplacement, entre
dans sa deuxième année. Wau Shilluk, dans le Royaume de Shilluk sur la rive gauche du Nil Blanc
dans l'Etat d'Upper Nile, était à l'origine un village de 3000 âmes avant l'arrivée de 40 000 déplacés
entraînant des pressions sur les ressources naturelles. Yves Bertrand, responsable de programme
eau, hygiène et assainissement à l’ONG Solidarités International, pense que « le rôle de nos équipes
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consistait initialement en la maintenance urgente du réseau d'eau et de la gestion des boues.
Aujourd'hui, il passe un cap plus durable avec des efforts sur la sécurité des conditions de vie de la
communauté locale et des déplacés. De l'eau potable, la promotion de l'hygiène et la gestion des
déchets, tout cela dans un contexte sécuritaire volatile : c'est le quotidien de nos équipes depuis
deux ans. Aujourd'hui, le but de notre intervention est de rendre l'approvisionnement en eau
durable pour les communautés » précise t’il.

Unis dans l'adversité

Une résurgence récente dans les tensions a pourtant rendu le travail particulièrement difficile l'été
dernier. Les équipes ont dû suspendre les activités, laissant la population sans accès à de l'eau
salubre. Depuis le mois de septembre, les activités ont pu reprendre, bien que l'avenir soit encore
incertain.
« L'ambiance à Wau Shilluk est plutôt calme en ce moment. Les communautés sont unies dans
l'adversité et ont bien compris la nécessité de l'eau potable. Quand nos équipes n'étaient pas sur le
terrain, nos relais communautaires dédiés à l'eau ont maintenu les systèmes de traitement de l'eau
le plus possible. Quand il n'y a pas d'eau au point de collecte, le temps que les réservoirs soient
remplis que le chlore fasse effet, les gens préfèrent attendre plutôt que de puiser de l'eau insalubre
dans la rivière, » ajoute Yves.

Les enfants, acteurs du changement

L'hygiène étant un autre besoin crucial pour la dignité des populations à Wau Shilluk, les équipes de
l’organisation non gouvernemental Solidarités International ont distribué des kits d'hygiène à plus
de 5000 ménages et ont travaillé avec les différents membres de la communauté pour promouvoir
les bonnes pratiques d'hygiène. « La mobilisation communautaire a bien marché. Beaucoup de gens
sont venus et ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de tensions aux points de collecte d'eau et les
communautés se sont serrés les coudes. A l'avenir, nous aimerions mettre l'accent sur le travail
avec les enfants car ce sont eux les acteurs de demain. L'école vient de rouvrir après plusieurs mois
de fermeture causés par le conflit. Il y a donc une vraie possibilité d'impliquer ces enfants pour
opérer des changements dans les comportements des communautés. » Soutien l’ONG.
Les déplacés de Wau Shilluk attendent l'opportunité de retourner chez eux à la fin du conflit, qui a
eu pour autre conséquence de les priver de l'accès aux terres et donc aux cultures. Peu de résidents
ont des terres et donc peu sont à même de subvenir aux besoins de leur famille.
L'approvisionnement du marché de Malakal a été interrompu pendant les événements récents liés au
conflit. « On ne peut trouver que quelques citrons, des tomates, du sucre, du sel, des haricots, de
l'ail et quelques cigarettes, mais tout est horriblement cher pour les populations locales ! »
s'indigne Yves Bertrand.
Afin de couvrir ces besoins, l’ONG Solidarités International lance un appel à une plus grande
mobilisation des bailleurs de fonds pour continuer de soutenir les organisations humanitaires qui
travaillent auprès des populations vulnérables, notamment à Wau Shilluk, ainsi qu'à une plus grande
présence d'acteurs humanitaires avec des actions coordonnées sur plusieurs secteurs afin de soutenir
convenablement ces populations.

Fabien Essiane – journaliste et entrepreneur – Yaoundé – 27 juin 2016
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LA RÉALITÉ SOCIALE AU
SOUDAN DU SUD
Salim Medjerab, ingénieur en
mécanique, Vilanova i la Geltrú, 15
octobre 2016

Introduction

Le Soudan du Sud dispose d’un potentiel
énorme. Il bénéficie de riches res-sources
naturelles et d’un fort potentiel agricole. Sa
population jeune et dynamique est prête à
s’embarquer dans un avenir façonné par une
indépendance récemment acquise. Pourtant,
les nombreux conflits armés et souvent
intenses empêchent la population sudsoudanaise de mener ses rêves à bien.
Mi-2015, le Soudan du Sud fait face à une nouvelle crise alimentaire, causée par des
pluies tardives ainsi que par les nombreuses conséquences du conflit, notamment
l’abandon de cultures du fait des déplacements, une inflation galopante, l’interruption
du commerce. Du fait de ce triste concours de circonstances, une grande partie de la
population est confrontée à un risque de faim extrême. Les années de famines
antérieures restent profondément ancrées dans la mémoire collective, et on craint très
largement que l’année 2015 égalera les années les plus terribles jamais enregistrées.

Le conflit au Soudan du Sud : historique
La population sud-soudanaise subit des conflits armés quasi permanents depuis les
années 1950. Deux périodes de conflits armés particulièrement violents ont coûté la
vie à plus de 2,5 millions de personnes, et affecté les moyens d’existence de dizaines de
millions d’autres (MOHDAM, 2010).
La première fut la guerre civile qui opposa le gouvernement de la Répub-lique du
Soudan au Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan (M/ APLS), de 1983 à
2005. On propose généralement pour analyse un conflit nord-sud pour le contrôle des
ressources, mais aussi, du point de vue du M/ APLS, pour l’autonomie politique, l’autodétermination et le sécularisme. Le conflit s’est intensifié suite à la découverte de
pétrole au sud, dans les années 1980. Les négociations politiques du début des années
2000 ont débouché sur la signature en 2005 de l’Accord de Paix global, puis sur un
referendum sur l’indépendance du Soudan du Sud. En 2011, le Soudan du Sud proclame
son indépendance, devenant ainsi l’État le plus jeune au monde.
La seconde période de conflit, toujours en cours, que connaît la jeune République du
Soudan du Sud, a éclaté en décembre 2013, conséquence d’une scission au sein du
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gouvernement APLS. Cette scission est liée à des tensions ethniques entre les Dinkas,
menés par le président Salva Kiir, et les Nuer, dirigés par l’ex-vice-président Riak
Machar. Mi-2015, les combats continuaient toujours à travers le pays, en particulier au
nord, dans les États d’Unity et du Nil Supérieur. Les déplacements de population ont été
majeurs : en juillet 2015, on comptait 1,6 million de personnes déplacées à l’intérieur
du Soudan du Sud, 607 608 Sud-Soudanais réfugiés dans les pays voisins et 4,6 millions
de personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère dans le pays. Le nombre de
civils réfugiés dans les camps de protection des civils de la MINUSS s’élève à 166 142,
dont 103 913 à Bentiu. Cela représente une augmentation d’environ 64 000 personnes
depuis décembre 2014 (UNOCHA, juillet 2015).

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
L’impact du conflit sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations a
évolué avec le temps. Avant que les habitants n’abandonnent leurs foyers, cultures et
troupeaux se trouvaient littéralement sur la ligne de front. Les forces ont délibérément
détruit les plantations et volé les betails,employant manifestement la politique de la «
terre brûlée ». Une fois arrivés au camp de l’ONU, les femmes et les enfants étaient
affamés mais non mourants. Il leur a fallu s’enregistrer et recevoir une carte de
rationnement biométrique avant d’attendre leur tour. Pendant qu’ils faisaient la queue,
des connaissances leur offraient à manger, et certains ont pu prêter ou partager de la
nourriture. Ceux qui étaient dans le camp depuis plus de trois mois affirmaient être
satisfaits des rations, et avoir suffisamment à manger. Toutefois, ils étaient devenus
dépendants du soutien extérieur d’organismes humanitaires, autant en termes de
protection que de nourriture et d’eau.
Il semble que l’état nutritionnel des enfants se soit dégradé dans les semaines suivant
leur arrivée. Le personnel du camp s’est inquiété des taux de malnutrition aiguë
globale et sévère (GAM et SAM) : en dessous des seuils d’urgence à leur arrivée, ils les
dépassent plus d’un mois plus tard. Cela pourrait être lié à une administration trop
tardive des rations ou à d’autres raisons. Des mères ont affirmé que l’environnement et
le climat du camp étaient différents de ceux de leurs villages, causant chez leurs enfants
des diarrhées, des fièvres et des douleurs aux yeux. Certains ont également rapporté
que les mères ayant reçu de grandes quantités de PlumpyNut (aliment thérapeutique
prêt à l’emploi traitant la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de plus de six
mois) et de PlumpySup (supplément nutritionnel à base de lipides traitant la
malnutrition aiguë modérée chez les enfants), en vendaient une partie sur le marché
afin d’acheter à manger pour leurs enfants plus âgés. Cela nuit évidemment à l’objectif
nutritionnel de ces produits.

Urgence éducative au Soudan du sud
Les défis éducatifs du HCR au Soudan du sud mettent en relief le fossé entre secours et
développement.
Il ne fait aucun doute que le HCR joue un rôle prépondérant pour les réfugiés dans les pays
d’asile. Cependant, lorsque les réfugiés retournent dans leur pays d’origine - qui souvent est
en train de se relever des dévastations de la guerre - les donateurs ne s’accordent pas sur
l’étendue de la participation du HCR dans les activités de réintégration. Certains donateurs
estiment que le HCR n’est pas une agence de développement et que la réintégration n’est pas
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comprise dans son rôle, alors que d’autres pensent que le HCR devrait aider les pays dévastés
à assimiler les populations rapatriées en construisant des écoles et des centres médicaux.
Après des dizaines d’années de discussion au sujet de la réduction du fossé entre secours et
développement . Ainsi le HCR a-t-il un rôle de réintégration crucial à jouer lors des périodes
transitionnelles .
Depuis de nombreuses années, le HCR s’est impliqué dans l’éducation des réfugiés soudanais
et il travaille maintenant au Soudan du sud afin de les aider lors du retour. Les différences au
niveau éducatif sont frappantes dans cette vaste région ravagée par 21 ans de guerre civile et
de laquelle un demi-million de réfugiés et 4 millions de PDI ont été déplacés. Dix-huit mois
après la signature, en janvier 2005, de l’Accord de paix global, qui met en place un cadre pour
un gouvernement régional de transition en attendant une décision sur la future indépendance
du Soudan méridional, la position du gouvernement du Soudan du sud reste faible. La plupart
des fonctionnaires du gouvernement n’ont pas touché leurs salaires et presque tous les
enseignants continuent de travailler bénévolement. La sécurité reste précaire à cause des
affrontements interethniques, des attaques rebelles du LRA, des anciens soldats mécontents
et du banditisme (deux collègues du HCR ont été tués à Yei en mars 2006). La destruction des
infrastructures, l’état impraticable de nombreuses routes lors de la saison des pluies, et la
quasi omniprésence des mines terrestres et des munitions non explosées continuent de
limiter les mouvements de personnes et de biens. Le retour spontané de réfugiés et de PDI
dans les villes principales a entraîné un surpeuplement important et plusieurs poussées de
choléra. Comment ces conditions vont-elles évoluer dans la période transitionnelle de six ans
qui débouchera sur des élections, lors de laquelle on prévoit que des centaines de milliers,
voire même des millions de réfugiés et de PDI retourneront chez eux?
La situation au Soudan du sud est unique en ce qui concerne les inégalités entre hommes et
femmes et la violation du droit des filles à recevoir uneéducation. Proportionnellement, le
Soudan du sud compte moins de filles scolarisées
que n’importe quel autre pays au monde. Selon
l’UNICEF, moins d’un pourcent des filles terminent
l’école primaire et seul un écolier
sur quatre est une fille. Le manque d’enseignantes elles ne représentent que 7% du corps enseignant renforce le déséquilibre des sexes. On estime
qu’environ 90% des femmes du Soudan du sud
sont illettrées.
L’éducation est cependant une priorité pour les
habitants du Soudan du sud et ceux-ci désirent
faire des efforts afin d’améliorer le système
éducatif. Le Soudan est potentiellement un pays
riche, avec des ressources naturelles abondantes et des terres fertiles. De nombreux
Soudanais de la diaspora – y compris des femmes - sont éduqués et pourraient retourner au
pays avec leur savoir-faire et de nouvelles attitudes.
d’adaptation remarquables et de nombreuses communautés conservent une grande capacité
de résistance. Avec le soutien du gouvernement et l’aide des donateurs internationaux, les
initiatives communautaires et les opportunités éducatives locales pourraient être le fer de
lance d’un développement équitable et durable.
Le HCR a contribué à la création de conditions favorables au retour et à la réintégration des
réfugiés et des PDI en construisant, rénovant et agrandissant des écoles et des centres de
formation ainsi qu’en fournissant des outils éducatifs et autre matériel nécessaire. Le HCR a,
en outre, formé et soutenu des enseignants, promu l’éducation des femmes et sensibilisé les
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communautés aux problèmes de la consolidation de la paix, du VIH/sida, des violences
sexuelles et sexistes et des différences hommes-femmes. Le HCR a ouvert 11 bureaux dans des
différentes zones.
Le Defi:
• Un très grand nombre d'adultes et de jeunes sont passés complètement à côté de leur
éducation.

• Les écoles n'ont pas la capacité de faire face au retour d'un grand nombre de réfugiés et
de PDI - la plupart sont des structures temporaires, souvent construites sous des
arbres.

• Un Nombre d'enseignants n'ont eux-mêmes jamais terminé leur éducation primaire.
• Plusieurs programmes scolaires

(celui de l'Ouganda, du Kenya et du gouvernment de Khartoum) sont enseignés au Soudan du
sud et les progrès vers un programme unique se font lentement.
• L'anglais doit être la langue d'instruction, cependant beaucoup d'étudiants, en
particulier ceux venus des anciennes villes de Khartoum, n'ont reçu qu'une instruction
en langue arabe et d'autres revenant des pays francophones voisins ne parlent que très
peu l'anglais.
• Il existe peu d'écoles secondaires et d'établissements post-primaires ou techniques au
Soudan du sud. Les universités du sud qui avaient déménagé à Khartoum pendant la
guerre ne se sont pas encore réinstallées au Soudan du sud.
• L'attitude de nombreuses communautés vis-à-vis de l'éducation des femmes reste
négative.
• L'éducation n'offre pas d'expérience pratique appropriée ni d'aptitutes
professionnelles facilement commercialisables.

Si l’on ne fait pas attention, les garçons seront les plus grands bénéficiaires des rares
chances éducatives , ce qui enracinera encore plus la discrimination sexuelle.
L’expérience gagnée sur d’autres terrains montre le besoin d’une discrimination
positive:
• nommer des enseignantes et des assistantes pédagogiques pour parrainer les
filles
• inclure les différences entre hommes et femmes dans toute formation pour
enseignants

• offrir des bourses pour s'assurer qu'un plus grand nombre de filles terminent
l'éducation secondaire et puissent devenir enseignantes et servir de modèle
• construire des écoles et des internats pour filles afin d'encourager les filles à
rester à l'école dans un environnment où l'on apprend en sécurité

• construire des latrines seulement pour les filles, subvenir à
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leurs besoins sanitaires et leur fournir des habits décents.
Le financement reste inapproprié et irrégulier, ce qui entrave l’éducation et la reconstruction.
Rien ne prouve pour l’instant que le Fonds d’affectation multi-donateurs en faveur du Soudan,
géré par la Banque mondiale, n’ait offert un soutien pour l’éducation au Soudan. Certains
donateurs rendent injustment le HCR responsable du nombre officiel peu élevé de retours de
réfugiés en 2005. Ils font pression pour que l’agence se concentre sur le rapatriement
seulement et abandonne tout type d’activité lié au développement, comme la construction
d’écoles, même dans les régions où le HCR est la seule agence présente sur le terrain. Le HCR a
dû profondément revoir ses plans et s’éloigner de sa stratégie originelle de construire des
écoles et des centres médicaux et de creuser des trous de sonde, ce qui aurait pourtant
encouragé le retour des réfugiés .
Le gouvernement du Soudan du sud, l’UNICEF (la principale agence éducative au Soudan du
sud), le HCR et les ONG�internationales ont pour devoir de:
• s'assurer que toutes les communautés, que ce soit de réfugiés, de PDI ou de personnes
qui ne sont jamais parties, bénéficient d'une assistance afin de créer des
environnements propices à l'éducation
• promouvoir la discrimination positive pour soutenir l'éducation des filles et des
femmes

• soutenir la décentralisation de l'éducation - afin de promouvoir la démocracie et de
réduire les inégalités, le renforcement des capacités des autorités éducatives doit aussi
se faire au niveau local

• aider les écoles en milieu rural pour éviter que les réfugiés se concentrent dans les
grandes villes seulement

• engager les communautés dans le soutien des écoles et des activités éducatives, ce qui
pose un défi dans les zones urbaines où le sentiment communautaire est souvent
absent
• insister auprès des autorités à Khartoum et au Soudan du sud - pour commencer à
utiliser les revenus du pétrole pour payer les enseignants

• donner la priorité à la formation du personnel enseignant, particulièrement en langue
anglaise

• finir d'urgence de mettre au point un programme scolaire pour le Soudan du sud, qui
incluerait des connaissances vitales sur le VIH/ sida, sur la paix et la réconciliation, sur
les violences sexuelles et sexistes, sur les relations hommes-femmes et sur les droits
humains
• développer une politique d'enseignment professionnel et secondaire.

Comment peut-on s’attendre à ce que les personnes retournent chez elles si rien ne les
attend au retour? Il faut informer et éduquer les donateurs vis-à-vis du grand rôle de
protection du HCR dans les situations de retour, qui est un élément crucial pour le
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succès du relèvement postconflit. Il faut se mettre
d’accord sur une réponse concertée qui comblera le fossé
entre secours et développement. Quand les donateurs
sont en visite, les agents locaux doivent rendre compte
de la réalité sur le terrain et leur montrer comment la
lente réponse des agences de développement empêche le
retour durable des personnes déplacées.
En construisant des écoles et en soutenant l’éducation
lors de cette période de transition, le HCR et la
communauté internationale ont l’incroyable opportunité
d’apporter paix et stabilité au Soudan du sud. Sans une
éducation appropriée et sans autre services vitaux, le
mélange de milliers de rapatriés (réfugiés ou PDI) aux
populations locales appauvries est le meilleur moyen de
retomber dans une situation de conflit.

Tim Brown est un ancien spécialiste de l’éducation pour le bureau du HCR de Yei, au Soudan
du sud. E-mail: brownunhcr@yahoo.com.
Cet article est l’expression d’opinions personnelles et ne représente pas nécessairement les
points de vue du HCR ou d’autres agences de l’ONU.
1.
Voir FMR24 Soudan: perspectives de paix www.
fmreview.org/FMRpdfs/FMR24/FMR24contents.pdf
2.
Voir Tim Brown, Promouvoir le droit des filles à une éducation au Soudan du sud,
Tribune des droits humains n˚ 12, www.hri.ca/tribune/12-1-2.html

SANTE
ENFANTS ET FEMMES DANS LA CRISE

Le 9 juillet 2011, la République du Soudan du Sud devenait le plus jeune pays au monde,statut
d’Etat indépendant dans un contexte humanitaire complexe. Tout au long de l’année 2011,
l’ac-tivité des groupes militaires rebelles, les affrontements intertribaux, les vols ou attaques
de bétail par l’Armée de résistance du Seigneur n’ont cessé de faire des ravages dans certaines
régions du pays, intensifiés par la faiblesse des institutions chargées de faire respecter l’état
de droit et les lacunes en matière de gouvernance.
L’insécurité alimentaire est massive et chronique, et la malnutrition aiguë se situe au-dessus
du seuil d’urgence, dépassant les 20 pour cent dans certaines zones. À peine plus de la moitié
de la population a accès à des sources d’eau potable améliorées et seulement 20 pour cent à
un assainissement amélioré
1. L’accès aux soins de santé reste très insuffisant; moins de la moitié des enfants ont bénéficié
d’une vaccination systématique, la mortalité des moins de 5 ans reste élevée avec plus de 100
décès pour 1 000 naissances vivantes, et la mortalité maternelle est de 2 054 décès pour 100
000 naissances vivantes
2.Face aux flambées de violence dans le pays (entre les troupes gouvernementales et les
groupes mili-taires rebelles, parfois selon des clivages ethniques) et aux fortes tensions le
long de la frontière avec le Soudan (crise d’Abyei), plus de 300 000 personnes ont dû être
déplacées3. Des affrontements dans les États du Kordofan méridional et du Nil bleu ont
provoqué un afflux massif de réfugiés dans le Soudan du Sud, qui sont actuellement plus de 18
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0004. Ces problèmes, associés à un nombre de rapatriés du Soudan estimé à 350 0005, n’a fait
qu’aggraver une situation déjà caractérisée par des services sociaux quasiment inexistants et
des perspectives économiques minimes pour favoriser l’intégration. Les interventions
humanitaires sont entravées par l’augmentation des prix et la pénurie de produits essentiels
comme l’essence, suite à des blocus commerciaux le long de la frontière associés à une
insécurité permanente.
RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS EN 2012

En 2012, en tant que chef de file des groupes sectoriels pour l’éducation, la nutrition et l’eau,
l’assainis-sement et l’hygiène (WASH) et du sous-groupe pour la protection de l’enfance,
l’UNICEF collaborera avec le nouveau gouvernement de la République du Soudan du Sud, ainsi
que d’autres institutions de l’ONU et des ONG pour tenter de répondre aux besoins urgents
d’environ 1 million d’enfants et 1,5 million de femmes dans l’ensemble du pays, en mettant
l’accent sur la région frontalière instable.
•
Un million d’enfants et 1,5 million de femmes bénéficieront d’interventions sanitaires,
(vaccina-tion, supplémentation en vitamine A, promotion de l’allaitement exclusif,
distribution de mousti-quaires et fourniture de kits d’accouchement hygiénique, notamment).
•
Des interventions nutritionnelles permettront de venir en aide à 60 000 enfants de
moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë sévère et de fournir une supplémentation en
micronutriments à 200 000 femmes enceintes ou allaitantes.
•
Environ 1 million de personnes en situation d’urgence, dont plus de 200 000 femmes et
500 000 enfants, bénéficieront d’un accès accru aux services de WASH afin de réduire les
maladies liées à l’eau et au manque d’assainissement et d’hygiène.

•
L’UNICEF va intensifier les efforts pour identifier 1 200 enfants non accompagnés et 1
500 enfants associés aux forces armées. En outre, 3 400 enfants recevront un soutien
psychologique, 1 000 agents de la protection de l’enfance seront formés et 25 000 membres
de la communauté recevront des messages visant à prévenir le recrutement des enfants dans
les forces armées.

•
Le programme d’éducation en situation d’urgence de l’UNICEF fournira du matériel
éducatif, diffu-sera des messages permettant de sauver des vies, notamment sur la prévention
du VIH, offrira un soutien psychologique et renforcera l’accès à 2 400 espaces d’apprentissage
temporaires, dans le but d’en faire profiter 240 000 élèves (98 000 filles et 142 000 garçons6)
et 3 000 enseignants.
BESOINS DE FINANCEMENT POUR 2012

L’UNICEF demande un total de 62 500 000 dollars É.-U pour mener son action humanitaire
dans la République du Soudan du Sud dans le cadre des efforts pour prévenir la détérioration
de la santé des femmes et de enfants et consolider les bénéfices obtenus au cours de l’année
précédente. L’UNICEF a aligné cette demande sur les conditions de la procédure d’appel global
(CAP).
BESOINS HUMANITAIRES DE L’UNICEF POUR 2012

(en dollars É.-U.)
16 034 000 Nutrition (vert)
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10 940 000
7 882 000
5 916 000
15 323 000
541 000
5 864 000
62 500 000

Santé
(vert2)
WASH (bleu)
Protection de l’enfance (rouge)
Éducation (bleu2)
Réduction des risques de catastrophe (jaune)
Coordination des groupes sectoriels (violet)
TOTAL
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INTRODUCCIÓN A ETNIAS DEL SUDÁN DEL SUR
Toni Espadas – viajero y fotógrafo – RIFT VALLEY EXPEDITIONS – 21 de noviembre de 2016
La República de Sudán del Sud, con capital en Yuba, constituye un territorio donde coexisten y
conviven numerosas etnias y tribus muy heterogéneas en cuanto a cultura y forma de vida. Por
una parte, están las tribus nilóticas de tradición guerrera como los dinka (los más numerosos), los
nuer o los mundari; y por otra, están las tribus o etnias no-nilóticas como los toposa, los murle o
los lopit. Más aun, la diversidad se da entre las propias etnias que pueden presentar clanes, con
sus respectivos subclanes, con una marcada estratificación social y cuyas relaciones no siempre
son cordiales. De hecho, el control de los pastos, vitales para la supervivencia de estos pueblos,
los ha enfrentado durante siglos. Pero esta diversidad hace de la República de Sudán del Sur un
país con una gran riqueza cultural y lingüística.
He aquí una pequeña muestra de alguna de estas etnias, con la intención de acercar al lector a la
vida y a la cultura tan divergente de estos sudaneses respecto a la nuestra.
Los Didinga
Los Didinga viven en los alrededores de las montañas Didinga, que forman parte de Kapoeta, en
el distrito de East Equatoria. Su territorio llega hasta la frontera con Uganda y la reserva de
Kidepo, territorio que comparten los dos países. Los Didinga forman una población de unos
60.000 habitantes. El territorio de los Didinga es una meseta con pequeñas colinas rocosas que
alcanzan los 600m de altura y sus principales asentamientos son Chukudum, Nagishot y Natinga.
La región es bastante lluviosa y, por lo tanto, sus tierras son fértiles para la agricultura, actividad a
la que principalmente se dedican. Los principales cultivos son de maíz, sorgo, trigo y tabaco. Los
Didinga también tienen ganado, sobre todo vacuno. Desde hace unos años, una parte de la
población joven de la zona se dedica a la búsqueda de oro en algunos de los ríos que hay en la
zona. Según parece, este grupo étnico se estableció en esta zona sobre el siglo XVI proveniente
de la región de Turkana y el sur de Etiopía.
En cuanto a la lengua, conviene señalar que los Didinga hablan una lengua muy similar a la de
sus tribus vecinas como los Boya, Murle o Tenet. La población Didinga es bastante sedentaria,
eso hace que hayan permanecido bastante aislados y con poca influencia externa.
Costumbres y tradiciones: Los jóvenes Didinga celebran la iniciación cada tres años en una
festividad llamada “Nameto” y desde ese momento se harán un peinado que ayudará a identificar
a los jóvenes iniciados. Por el contrario de lo que muchos sospechan, las bodas Didinga no suelen
ser acuerdos familiares, de manera que los jóvenes buscan sus propios pretendientes. Una vez
decidido, entonces sí que tienen que buscar la aprobación de las familias. La dote forma parte de
este acuerdo y el hombre tendrá que entregar a la familia de la mujer, un mínimo acordado de
cabezas de ganado una lanza y una azada.
En cuanto a las creencias religiosas, debemos constatar que los Didinga son animistas y creen en
las fuerzas de la naturaleza aunque desde hace unos años tienen influencia del cristianismo
debido a los misioneros que desde hace unos años están por la zona.
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Los Jie (o Jiye)
El grupo étnico de los Jie se dedican principalmente a la ganadería y a la agricultura. Viven en los
alrededores de las montañas Kanthagor, entre los estados de Upper Nile y Equatoria. Algunos
grupos de estas etnias y debido a la presión principalmente de los Toposa, se están desplazando
hasta la región de Pibor. La gran mayoría de aldeas Jie las podemos encontrar en una gran
meseta que marca el comienzo del Boma Plateau. Su territorio es bastante árido, aunque en los
meses que van desde abril a octubre la zona recibe lluvias torrenciales que hacen que el acceso a
su territorio sea prácticamente imposible.
Los Jie tienen una agricultura de subsistencia basada principalmente en el sorgo
aunque también cultivan tabaco. Durante la época seca, los hombres jóvenes tienen que recorrer
grandes distancias con sus rebaños de ovejas y cabras en busca de agua y pastos.
La etnia Jie, tiene un origen común con sus vecinos los Toposa, así como con los Karamojong de
Uganda, los Turkana de Kenya o los Nyangathon de Etiopía.
Los Jie hablan la misma lengua que los Toposa aunque con pequeñas variaciones. Al igual que la
mayoría de sus vecinos, los Jie son animistas aunque algunas aldeas tienen cierta influencia de
los misioneros. Los Jie creen en los espíritus de sus ancestros y algunas de sus
ceremonias están dirigidas por un chamán con la intención de conectar con ellos.
La etnia de los Jie vive en una de las zonas más remotas de Sudán Sud por lo que han estado
muy aislados de influencias externas y se han mantenido bastante al margen de los problemas
socio-económicos del país.
Tanto los Jie como Toposa y Boya siguen practicando importantes escarificaciones en sus
cuerpos que en ocasiones marcan ritos de pubertad sobre todo para las mujeres aunque tiene 50
un
alto valor estético y los diseños han ido cambiando con el paso de los años.
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Los Larim o Boya
La etnia de Larim o Longarim, son conocidos más comúnmente como los Boya. Lingüísticamente
están relacionados con los Tenet, Didinga y Murle. El territorio Boya está ubicado entre las
montañas Didinga, el Kidepo Valley y las montañas Lopit. Su territorio lo encontramos en la pista
que va desde Torit a Kapoeta; su población principal se llama Kimatong.
En los alrededores de Kimatong encontramos las Boya Hills, un territorio de sabana, salpicado de
grandes colinas de roca que sirven de parapetos a las aldeas Boya. Estos grandes bloques
rocosos le dan un aspecto muy atractivo al territorio, y los jóvenes Boya utilizan estos bloques
como atalayas desde donde controlan parte de su territorio. También las mujeres jóvenes Boya
utilizan estas rocas para moler en grano juntándose en pequeños grupos y cantando canciones al
ritmo que muelen los granos de sorgo.
Los Boya son principalmente ganaderos aunque también cultivan sorgo y maíz. El ganado tiene
mucha importancia en los Boya y su vida gira en torno a él; comen su carne, beben su sangre y
leche, duermen en sus pieles y se utiliza como dote en las ceremonias de emparejamiento entre el
hombre y la mujer.
La organización social de los Boya tiene muchos puntos en común con los Didinga sobre todo en
los que hace referencia a las bodas y gestión de la dote del hombre hacia la familia de la mujer,
también en nacimientos y funerales.
Como en la mayoría de las etnias de la región, los Boya son animistas y creen en los espíritus de
sus antepasados con los que se comunican en ceremonias en las que se hacen llamadas con
ofrendas.
Los Boya se han ganado la fama de ser una etnia valiente y con mucho coraje, cosa que hace que
las etnias vecinas les teman. Continuamente hay conflictos por robos de ganado en el que los
Boya están involucrados ya que para ellos tiene un significado de honor y valor. Gran parte de sus
creencias giran en torno al ganado, y éste sirve también como moneda de intercambio, con lo cual
significa riqueza. Desde bien jóvenes las mujeres Boya se hacen escarificaciones por todo el
torso. Las consideran atractivas estéticamente pero también son una señal de fortaleza y
resistencia.
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Los Lopit
Los Lopit habitan en las montañas de su mismo nombre en la región de Torit, dos de sus
principales asentamientos son Mehejek y Lohotok. Aunque son ganaderos, practican una
agricultura más variada que la mayoría de sus vecinos ya que principalmente cultivan sorgo, maíz,
mijo y calabaza. Los Lopit también practican la caza y la recolección de miel.
Poco se sabe del origen de la etnia Lopit aunque, como muchas de las etnias que viven en esta
zona, parece que llegaron desde el sur de Etiopía y de la zona del Lago Turkana. Su lengua es
muy similar a las de los Lotuke, etnia que vive en los alrededores de Torit. Al igual que los Lotuke
parece que se desplazaron a lo alto de las colinas de esta región para protegerse de las etnias
vecinas. Los Lopit tienen como vecinos a los Lotuke, Toposa, Tenet, Boya y Lokoya
La sociedad Lopit es muy rica en cultura y tradición, esto se percibe en seguida que entras en una
aldea de esta etnia. La estructura de sus pueblos ubicados en lo alto de algunas colinas recuerda
una fortaleza con pasillos laberínticos delimitados por vallas de troncos que comunican a través de
pequeñas puertas las casas de cada una de sus familias. Una plaza en el centro de sus aldeas es
el punto de reunión y celebraciones; es también el lugar donde los hombres adultos
se reúnen para resolver los problemas sociales de la comunidad.
Siguen habiendo artesanos en las aldeas Lopit que fabrican las máscaras y decoraciones hechas
de pieles y caoris que los hombres utilizan en las variadas fiestas.
En cuanto a sus creencias, los Lopit son animistas y tienen un líder religioso o chamán aunque
desde hace años tienen una gran influencia de los misioneros.
Uno de los rituales más importantes son las ceremonias de iniciación de los jóvenes, tanto para
hombres como para las mujeres. En el caso de los hombres, a la edad de 13-15 años practican el
"Dure Horwong". Durante unos días, estos jóvenes deben quedarse aislados y a solas con el líder
espiritual que les explicará y los preparará para el futuro, contándoles los secretos de la
comunidad. A partir de ese momento los chicos empiezan el aprendizaje para el día que les llegue
de formar parte del selecto grupo que dirigirá la comunidad.
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En el caso de las mujeres, la ceremonia se llama "Hodwo" y es el momento en el que se las
prepara para el matrimonio. Durante estos aislamientos se les alimenta y ofrece agua en nuevas
calabazas como símbolo de la nueva vida que empiezan a partir de ese instante.
Bailes, música y percusión forman parte de estas coloridas fiestas.
Otra celebración importante de los Lopit es la llamada "hifira" que se celebra cada 25 años y en la
que se hace un traspaso de poder y gestión de la comunidad a la nueva generación de hombres.
Conviene aquí señalar, que durante los años de guerra civil una parte de la población de esta
zona marchó hacia el norte de Kenia y se instaló durante años en el campo de refugiados de
Kakuma.

Los Lotuko
La etnia Lotuko vive en los alrededores de Torit, una sus aldeas principales el pueblo de Ilieu a
52km al este de Torit, y tiene una población de más de dos mil habitantes. La mayoría de la
población Lotuko vive en lo alto de las colinas que van siguiendo la pista que va desde Torit a
Kapoeta y como sus vecinos los Lopit, parece ser que desde hace unos años, se desplazaron a lo
alto de las colinas para protegerse de las guerras con las etnias vecinas.
La población Lotuko se dedica a la ganadería y la agricultura, siendo sus principales cultivos los
de sorgo, maíz, sésamo y patatas. También recolectan miel, frutos del bosque y cazan animales
salvajes.
Las aldeas Lotuko y Lopit tienen una estructura parecida y enseguida que entras en ellas se
percibe la riqueza de su cultura. Son pueblos fortificados y en el centro de las aldeas Lotuko
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encontramos la plaza de la comunidad llamada "Faura" delimitada por estacas de madera de
ébano. El "Olebele" es un pequeño recinto donde los hombres adultos discuten y arreglan los
problemas que pueden surgir en la comunidad. En la misma zona encontramos la piedra de los
sacrificios llamada "Ejulet", lugar utilizado para matar a los animales en las celebraciones
importantes. Otro lugar importante en la aldea Lotuko es el "Hadufa" o casa de los tambores a la
que solo los hombres tienen acceso. Estos tambores tienen una gran importancia para la
comunidad Lotuko y son bien guardados cuando no hay ceremonias. En la misma zona y muy
cerca de la "Hadufa" hay un cobertizo con una rígida estructura de troncos donde duermen los
jóvenes varones antes de tener pareja. También es lugar para los huéspedes que vienen de paso
por la aldea.
Un hecho a destacar es que las mujeres, en el momento que llegan a la pubertad, se casan con
hombres de otro clan; este momento es conocido con el nombre de "Odwo".
Los Lotuko tienen su propio líder espiritual, reconocido incluso por las etnias vecinas. El es el
encargado de regular y dirigir una de las ceremonias mas importantes de los Lotuko, el Nongopira
ceremonia en la cual, los nuevos jóvenes ya iniciados pasaran a formar parte de Monyomijii o
grupo de hombres que se encargaran de tomar todas las decisiones importantes que afectan a la
aldea en relación a ceremonias, cultivos, conflictos con pueblos vecinos. etc. El Nongopira es una
ceremonia que se celebra cada 16 años y en la que se simbolizan las nuevas generaciones con
unos troncos cortados que deben ser rectos y rígidos ya que eso influirá en lo que ocurra al pueblo
en los próximos años. Este día y después de un simulacro de lucha entre jóvenes y adultos, los
iniciados han de llevar la nueva llama de fuego en los troncos a todas y cada una de las casas de
la aldea.
Los Lotuko son animístas pero la influencia cristiana cada vez es mas importante entre sus
habitantes.
En los años de guerra muchos de sus habitantes cruzaron la frontera de Kenya por Lokichokio y
se fueron al campo de refugiados de Kakuma.
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Los Toposa
Los Toposa tienen como ciudad principal Kapoeta, situada en el centro de East Equatoria.
Algunas de las aldeas importantes en los alrededores de Kapoeta son Mogos, Riwoto o Kauto.
Los Toposa pertenecen a un gran grupo llamado Ateker y que engloba algunas etnias cercanas
como
los Turkana de Kenya,
Los Nyangatom de
Etiopía, Jie y Dodoth de Uganda o
los
mismos Jiye vecinos de los Toposa que habitan en el inicio del Boma plateau.
La región Toposa es árida y con poca vegetación y esto hace que los hombres Toposa se
desplacen grandes distancias con su ganado en busca de pastos. Esta región es muy rica en
recursos minerales y muchas familias Toposa se dedican hoy en día a la búsqueda del oro en los
lechos de los ríos que suelen ser estacionales. Esta riqueza mineral ha hecho que la población
de Kapoeta haya crecido exponencialmente en los últimos años.
En la sociedad Toposa la tradición y la costumbre se traspasa a los hijos varones tan pronto como
sea posible ya que de muy jóvenes estos niños empiezan a cuidar y gestionar el ganado de la
aldea. La riqueza en los Toposa se mide principalmente por sus cabezas de ganado es por eso
que se siempre se le ha dado mucha importancia y puede ser un motivo de conflicto con las etnias
vecinas, principalmente Jiye, Boya y Didinga. Son los hombres adultos los que se encargan de
poner el orden en las aldeas Toposa sin la necesidad de tener una estructura jerárquica clara. Los
ancianos deben ser respetados por las generaciones jóvenes.
Aunque la influencia de los misioneros ha llegado a la zona hace años, los Toposa siguen
manteniendo sus creencias animistas. Creen en un ser supremo vinculado a la naturaleza y en las
almas de sus ancestros a los cuales recurren en momentos de fiestas o ceremonias.
La tradición Toposa pasa de padres a hijos a través del lenguaje y mediante el aprendizaje desde
muy jóvenes de las canciones y bailes tradicionales.
Los Toposa siguen haciéndose escarificaciones en sus cuerpos y caras con curiosos diseños que
han ido cambiando con el paso de los años. Tienen un carácter estético pero también es una
señal de fortaleza. Muchas mujeres Toposa tienen un piercing sublabial en el que insertan un
pequeño palo o un aro metálico,
Aunque la guerra y la modernidad han hecho mella en la población Toposa, ellos se aferran a su
sistema de vida tradicional que poco ha variado en los últimos años.
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Los Mundari
Los Mundari son uno de los grupos nilóticos que habitan en Sudan del Sur. Su territorio empieza a
pocos kilómetros al norte de Yuba, en el estado de Central Equatoria.
Algunas de sus ciudades principales son Terakeka y Tali post. El territorio Mundari se localiza a
ambos lados del río Nilo y utilizan sus aguas tanto para sus cultivos, principalmente de sorgo
y maíz como para su ganado. En la época seca los Mundari desplazan sus "Cattle Camp" a las
orillas del río Nilo e incluso en algunas de las pequeñas islas que el río tiene en algunas zonas.
En la época de lluvia, el río Nilo de desborda y los Mundari se desplazan con su ganado a una
pequeña colina al sur de Terakeka.
Los Mundari dan una especial importancia a su ganado con el que viven en total armonía,
los jóvenes, nacen y crecen entre el ganado de alimentan de su sangre y de su leche, se lavan
con la orina y hacen pequeños montículos de cenizas con heces para ahuyentar los miles de
insectos que viven entre ellos. El ganado, por tanto, es su fuente de vida y lo entienden como
una conexión entre ellos y sus dioses.
También utilizan el ganado en las ceremonias de union entre un hombre y una mujer en el que la
familia del marido tendrá que pagar en cabezas de ganado a la familia de la mujer.
Aunque debido a la influencia de la religión hay algunas tradiciones que van
cambiando, todavía hoy, muchos jóvenes Mundari se escarifican en el paso de adolescente a
adulto.
La escarificación tradicional Mundari es muy visible y características, ya que son en la frente y
hacen algo parecido a tres uves muy abiertas, justo en la mitad de su frente.
Cada aldea Mundari tiene su propio jefe y su líder espiritual o chaman, los dos cargos son
hereditarios y pasan de padres a hijos. La tradición y conocimiento pasa de padres a hijos
por vía oral, en muchas ocasiones a través de las canciones se traspasan los mensajes de etica y
generosidad dentro de la sociedad Mundari.
Los Dinka son los principales vecinos de los Mundari y con los que siempre han tenido
una relación tensa debido a la lucha por el ganado. En los últimos años los Mundari han sufrido la
guerra y se han ido desplazando de un lugar a otro, En la actualidad la mayoria vive en los
alrededores de Terakeka.
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APROXIMACIÓ AL SUDAN JUSSÀ
CARTER CENTER / WIKIPEDIA (anglès, castellà, català, francés) – 21 de març de 2016
ESTRUCTURA DE L’ESTAT
Independència: 9 de juliol de 2011
Lema: JUSTÍCIA, LLIBERTAT, PROSPERITAT
Capital: Juba
Llengua única de l’Estat: anglès
CONSTITUCIÓ transitòria del 9 de juliol de
2011
+Republic of South Sudan
+República federal presidencialista
· democràtica
· multiètnica
· multicultural
· multilingüe
· multireligiosa
· multiracial
+igualtat de drets entre homes i dones
+separació de l’Església de l’Estat
+llibertat religiosa
+igualtat entre creences
PODER EXECUTIU: president de la República
· cap d’Estat
· cap de Govern
· cap de l’Exèrcit d’Alliberament del Poble Sudanès (SPLA)
PODER LEGISLATIU bicameral
· Cambra baixa: Assemblea Legislativa Nacional, Parlament de 170 membres escollits per votació
popular
· Cambra alta: Consell dels Estats, República dividida en 86 comtats agrupats en 28 estats (2015)
quan abans n’eren 10 (independència), o cambra de representants dels estats
PODER JUDICIAL
· el poder judicial és nomenat pel Parlament, el Tribunal Suprem de Justícia n’és l’òrgan principal.
TOPONÍMIA
Noms proposats:
· Nou Sudan
· República del Nil
·Equatòria
· Kuix (del regne de Kuix)
· JUWAMA ( de les primeres síl·labes de les ciutats de Juba, Wau, i Malakal)
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GOVERN
Després de l’Acord de Pau signat el 2005 es va promulgar una Constitució provisional del Govern
autònom de Jussà que va funcionar com a llei suprema del territori fins el 2011 juntament amb la
Constitució sudanesa.
John Garang, cap dels rebels i fundador de l’Exèrcit d’Alliberament del Pobla Sudanès (SPLA, 1983),
fou el primer president del Govern autònom de Jussà alhora vicepresident de la República del
Sudan (2005) fins la seva mort el 30 de juliol de 2005 en accident d’helicòpter. Salva Kiïr Mayardit
fou nomenat el seu successor l’11 d’agost de 2005.
Després del referèndum sobre la independència de Jussà, realitzat entre el 9 de gener de 2011 i el
15 de gener de 2011, el Govern autònom va promulgar una Constitució transitòria efectiva des del
9 de juliol de 2011, data en què fou establerta oficialment la independència.
L’Assemblea Legislativa prèvia a la declaració d’independència ratificà ràpidament una Constitució
transitòria. La Constitució signada pel president de Jussà en el dia de la independència va resultà
plenament efectiva.
Ara és la llei suprema del territori, substituint la Constitució de 2005. El Carter Center considera
que la Constitució interina conté un nombre de disposicions que concentren el poder en mans del
Govern.
Un cop erigit com a president de la nova República Salva Kiïr fent tàndem amb Riek Machar con a
vicepresident, Salva Kiïr el va expulsar del Govern a mitjans de 2013. Aquest fet dóna pas a la
primera guerra civil de Jussà el 15 de desembre de 2013.
Esperant les eleccions, els escons de l’Assemblea Legislativa Nacional i el Govern s’han muntat
segons les següents proporcions.
· 70% per al Moviment popular d’Alliberament del Sudan
· 15% per al Congrés Nacional (abans Front Islàmic nacional)
· 15% per a les altres forces polítiques de Jussà
És important entendre que, en un ambient posterior al conflicte, el Govern de Jussà ha tingut la
capacitat de funcionar i establir amb èxit les seves polítiques. El Govern de Jussà ha tingut un èxit
significatiu en la seva pròpia capacitat de desenvolupar un sistema integral per planificar i
preparar el pressupost.
Això ha estat possible gràcies al lideratge del primer ministre de Finances:
· fort lideratge tècnic
· suport d’aquest ministre
· objectius relevants en capacitat local
El Govern ha estat capaç de dirigir els aspectes financers en les seves funcions i projectes,
augmenta l’expertesa del seu equip en aspectes clau com l’IT BÀSIC.
FORCES ARMADES
Segons la Constitució, el president de la República és el comandant en cap del SPLA (Exèrcit
d’Alliberament del Poble Sudanès). Aquest càrrec va ser establert en els protocols de 2005, essent
John Garang (fundador del SPLA) el primer president fins la seva mort en accident d’helicòpter el
30 de juliol de 2005.
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Exèrcit d’Alliberament del Poble Sudanès
Jussà (2012) té la major despesa militar del món, expressada com a percentatge del PIB. El SPLA
disposa de 40.150 homes efectius (2011), havent adquirit a Ucraïna almenys 33 tanca T72, i a
Rússia 4 helicòpters Mi17.
Dominic Dim Deng, ministre d’Afers Militars (SPLA), inicià un document de Defensa (2007) fent-ne
un esborrany el 2008. Va declarar que Jussà es defensaria amb forces de terra, aire i riu.
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
Jussà està constituïda per tres regions històriques:
· BAHR AL-GHAZAL (Riu de la Gasela)
· EQUATÒRIA
· GRAN ALT NIL
Aquestes 3 regions històriques contenen en to total 86 comtats. L’organització territorial des de la
independència (2011) estava fomada per 10 estats, però a partir de 2015, a proposta del president
de la República Salva Kiïr, té 28 estats. Els estats sempre estan enquadrats dins les 3 regions
històriques.
Salva Kiïr presenta el 20 d’octubre de 2015 una proposta de decret per ampliar el nombre de 10
estats fins a 28 adduint:
· la descentraltzació de l’Estat
· una millora dels serveis postals
· apropar el poder al poble
El decret segueix unes línies frontereres pròpies als diferents pobles de Jussà, però els partit de
l’oposició i la societat civil qüestionen la decisió perquè vulnera la divisió territorial de la
Constitució
També protesta Riek Machar, l’exvicepresident, contra el decret presidencial perquè diu que posa
en perill l’acord de Pau del 26 d’agost de 2015 pel qual es feia un repartiment de governadors
entre els 10 estats. Segons aquest acord es beneficien en tres estats del nord: Unitat, Alt Nil i
Jonglei, 3 dels 10 estats molt rics en petroli.
Salva Kiïr passa el decret pel Parlament amb la predisposició d’aprovar-lo el mes de novembre de
2015. L’esmena constitucional troba el vist-i-plau del Parlament.
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BAHR AL-GHAZAL
Aweil (Aweil)
Aweil est (Wanyjok)
Gogrial est (Kuajok)
Gok (Cueibet)
Llacs est (Yirol)
Llacs oest (Rumbek)
Lol (Raga)
Tonj (Tonj)
Twic (Mayen Abun)
Wau (Wau)
Bahr al-Ghazal nord
Bahr al-Ghazak oest
Llacs
Warrap
Estats
Bahr al-Ghazal nord
Bahr al-Ghazal oest
Llacs
Warab
Equatòria central
Equatòria est
Equatòria oest
Jonglei
Alt Nil
Unitat
TOTAL
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EQUATÒRIA
2015
Amadi (Mundri)
Gbudwe (Yambio)
Imatong (Torit)
Jubek (Juba)
Maridi (Madiri)
Namorungvang (Kapoeta)
Terekeka (Terekeka)
Yei River (Yei)

2011
Equatòria occidental
Equatòria central
Equatòria oriental

Àrea /
km2
30.543
91.076
43.595
45.567
43.033
73.472
79.342
122.581
77.283
37.836
644.329

Població
2010
820.834
358.692
782.504
782.504
1.193.130
962.719
658.863
1.443.500
1.013.629
645.465
8.923.553

GRAN ALT NIL
Boma (Pibor)
Bieh est (Akobo)
Bieh oest (Ayod)
Jonglei (Bor)
Latjoor (Nasir)
Liech nord (Bentiu)
Liech sud (Leer)
Nil est (Malakal)
Nil oest (Kodok)
Ruweng (Panriand)
Alt Nil
Jonglei
Unitat

Capitals
UWAIL
WAU
RUMBEK
KUAJOK
JUBA
TORIT
YAMBIO
BOR
MALAKAL
BENTIU
JUBA

Població
+40.054
163.421
181.732
508.908
+33.657
123.673
143.421
+9.700
508.908
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Les tres regions i els 10 estats (2011)

Les tres regions i els 28 estats (2015)
RELACIONS INTERNACIONALS
2011 0807
Una desena de països reconeixen Jussà un dia abans de la proclamació de la independència, entre
ells el Sudan, Alemanya, Egipte, Kenya
2011 0907
Proclamació de la independència de Jussà
Israel reconeix de seguida Jussà, acull refugiats durant la guerra, però ara els deporta
Omar al-Baixir ofereix la doble nacionalitat, però Jussà no ho veu clar
2011 1307
Proposat com a nou membre de Nacions Unides pel Consell de Seguretat
2011 1407
L’assemblea General de Nacions Unides n’aprova la seva incorporació
2011 2707
54è membre de la Unió Africana
2011 0311
Admès a la Unesco
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2011 2511
Acceptat a la Intergovernmental Authority on Development, agrupació regional d’Estats de l’Àfrica
Oriental
2012 1802
188è membre del FMI i el Banc Mundial
2012 07
Signatura de les Convencions de Ginebra
Jussà ha sol·licitat l’ingrés a
· Commonwealth of Nations
· Mercat comú per a l’Àfrica de l’est i del sud
· Comunitat Africana Oriental (CAO)
La Lliga Àrab ofereix l’entrada com a ple membre de Jussà o com observador, però Jussà ho
rebutja
Després de la proclamació de la independència sorgeixen importants problemes amd Estats veïns
· Sudan (litigis transfronterers)
· Kenya ( litigis transfronterers)
· Etiòpia (por per la seva integritat territorial)
Etiòpia retarda fins 2012 el reconeixement de Jussà per assegurar-se un bon control de la frontera
així com per exigir a Jussà que no vengui armes a moviments rebels etíops. Etiòpia vol tenir-hi
bones relacions
Jussà té relacions molt importants amb Sud-àfrica (principal país africà que ha mantingut la causa
dels rebels després de l’apertheid) sobretot per a l’adhesió a la Unió Africana.
Sud-àfrica pot enviar-hi ensenyants per ajudar a la construcció o reconstrucció del sistema
educatiu del nou Estat
Sud-àfrica és en bona posició per introduir i ser el portaveu d’aquest Estat per aconseguir ajuts del
FMI i del Banc Mundial o d’altres països donada la seva relació amb la UE.
Estats Units creu fermament en el procés de Jussà tot i que no pot intervenir com a madiador amb
el Sudan perquè Estats Units manté sancions en aquest país, cosa que arbitra l’OFAC
Jussà es pot considerar una creació d’Estats Units si es fa cas al seu suport incondicional, havent-hi
abocat moltíssims diners (milers de milions)
DRETS HUMANS
Jussà ha signat o ratificat la presència ens els 7 organimes de la Carta Internacional de DRETS
Humans: CESCR, CCPR, CERD, (CED), CEDAN, (CAT), CRC, que inclou el Comitè de Drets Humans
(HRC).
Tanmateix estan documentades accions criminals contra la població des de poc abans de la
proclamació de la independència fins l’actualitat. Tant lexèrcit del Govern (SPLA) com les milícies
nuers de l’Exèrcit Blanc han violat repetidament els Drets Humans:
· violació de dones i noies
· reclutament de nens-soldat
· tortures contra la societat civil
· incendi indiscriminat de milers de cases
· intents de genocidis contra xil·luks i murles
· matances de bestiar com a font d’aliment de
la població
· etcètera
Nacions Unides ha informat adequadament
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de totes aquestes salvatjades
Un cas paradigmàtic de la crueltat imperant té lloc quan desenes d’homes i nens foren obligats a
entrar en un contenidor hermètic al bat del Sol. De res serviren els crits i gemecs dels confinats
perque els seus botxins els deixaren morir cuits i ofegats amb plena desesperació. Volien que els
del lloc els lliuressin les armes.
URBANITZACIÓ
Juba és la capital de Jussà, Equatòria central, comtat homònim, i la ciutat més gran. Degut a les
pobres infraestructures de Juba, el massiu creixement urbà i la manca de centralitat en el territori,
el Govern resol (2011) planificar una nosa ciutat per acollir la nova capital de l’Estat.
Aquesta proposa és funcionalment similar al projectes construïts d’Abuja (Nigèria), Brasília (Brasil,
o Canberra (Austràlia). No és clar com el Govern finançarà el projecte.
El portaveu del Govern (setembre de 2011) anuncia que als líders polítics del país els sembla bé la
proposta de construir la capital a Ramciel, un lloc de Llacs molt proper a les fronteres amb
Equatòria central i Jonglei. Ramciel es considera el centre geogràfic del país, lloc on John Garang
havia considerat la capital el 2005.
La proposta rebé el suport del govern de l’estat de llacs així com de líders locals. El disseny,
planificació de la ciutat trigaria almenys 5 anys segons les estimacions del Govern. La musança de
les institucions nacionals a la nova capital es faria per etapes.
HISTÒRIA
Hi ha poca documentació de l’actual territori de Jussà, la història que regeix és la procedent de la
tradició oral d’una època indeterminada d’abans del s. X.
Els documents escrits comencen als 1820 amb la incorporació del territori a Egipte, aleshores
vassall de l’Imperi Otomà.
Durant segles les barreres geogràfiques van impedir-hi l’avenç de l’Islam.
· X (abans)
Entren els pobles nilòtics:
· Anywak
· Atxoli, Equatòria
· Bari, quarts
· Dinka, primers, Bahr al-Ghazal, Alt Nil
· Nuer, segons, Alt Nil
· Kalagi (feroghe àrab)
· Xil·luk
· Zande
... altres
· XVI
Entren a la regió d’Equatòria els pobles bantús:
· Avukaya, Equatòria
· Azande, no nilòtics, tercers
· Baka
· Mundu
1517 Egipte forma part de l’Imperi Otomà
· XVI-XIX
Migracions des de l’àrea de Bahr al-Ghazal (riu de la Gasela):
· fins regions de l’Alt Nil:
65
61

· Anywak
· Dinka
· Nuer
· Xil·luk
· fins Equatòria:
· Atxoli
· Bari
· XVIII
La política expansiva del rei azande Gbudwe donà molt bones relacions amb els veïns:
· Avukaya
· Baka
· Moru
· Mundu
· Pöjulu
· petits grups de Bahr al-Ghazal
· Entra el poble avungara
· XVIII-XX
Els avungara van imposar ràpidament la seva autoritat sobre els azande, però el seu domini es
mantingueren el patrimoni social i cultural dels diferents pobles que van habitar l’actual Jussà
· XIX
Els avungara i els azande lluitaren per conservar llur independència contra
· francesos
· belgues
· mahdistes nubis
1820
Egipte (vassall de l’Imperi Otomà) envaeix el nord del Sudan, regió amb amplis llaços des dels
faraons:
· lingüístics
· culturals
· religiosos
· econòmics
1821
Egipte domina el regne de Sennar, que més endavant formarà una unitat política amb el Sudan
(unitat de la vall del Nil), Egipte dominava l’actual Sudan
1869
Canal de Suez: de gran importància econòmica econòmica i estratègica, atrau potències com el
Regne Unit
Primer governador nomenat per Egipte, britànic Samuel White Baker
1870s
L’arribada de britànics i egipcis trencaria la independència dels pobles de Jussà
El primer intent expansionista fou conduït pel khedive Ismaïl Paixà d’Egipte que intentà controlar
la regió establint-hi la província d’Equatòria
1874 Segon governador, Charles George Gordon
1878 Últim governador, Emin Paixa
1880s
Revolta de mahdistes, que desestibilitzà aquesta província naixent, contra la forta influència
europea
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1881
Mahdi uneix el país nubi: fins 1956, amb la independència de la República del Sudan, tot i que
responien a dues administracions els nubis viuen en la pràctica sense separació
1882
Els britànics prenen el control d’Egipte
1889
· Equatòria deixa de ser un lloc d’avançada d’Egipte
· Han estat assentaments importància a Equatòria:
· Lado
· Gondokoro
· Dufile
· Wadelai
Neix el condomini angloegipci, administrat com 2 territoris diferents:
· sector nord, musulmà i arabòfon
· sector sud, es promou l’anglès a Equatòria
Campanyes militars britàniques de 1896 a 1899
Sudan controlat
1890s
La revolta de Muhàmmad Àhmad va estendre la seva influència de nord a sud del Sudan. Després
de la seva mort no hi pogueren mantenir cohesió, foren derrotats per les forces angloegípcies.
1894
Els belgues colonitzaren el territori de Lado com enclavamentnt de l’Estat Lliure de Congo. A la
mort de Leopold II de Bèlgica el territori va passar a mans britàniques, incorporant-lo al Sudan,
però al cap de 2 anys van cedir el sud a Uganda.
1898
Incident de Fashoda (Kodok) pel qual gairebé entren en guerra anglesos i francesos a la regió.
1899
El condomini angloegipci va incorporar l’antiga Equatòria
· XX
Malgrat formar una única entitat, el Sudan angloegipci es va administrar com a dos territoris
diferents:
· sector nord: predominantment musulmà i araboparlant
· sector sud: animista, s’hi fomentava l’anglès
Després de la independència egípcia
· els reis d’Egipte van exigir la incorporació total del Sudan
· rebuig del Regne Unit
· la incapacitat dels egipcis de recuperar el Sudan va despertar sentiments revolucionaris a Egipte i
independentistes al Sudan
1914
Final de la dominació otomana
1922
· Les barreres geogràfiques naturals de la regió (terres pantanoses al llarg del Nil blanc)
afavoreixen que els britànics hi enviïn missioners cristians (Closed District Ordenance de 1922).
· Aquesta política evita que s’hi escampi l’Islam permetent retenir:
· el seu bagatge social i cultural
· les seves institucions religioses
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· Els britànics desenvolupen el nord àrab i ignoren el sud negre
1924
Regne Unit parteix el Sudan en 2 (nord musulmà, sud negre)
1936
Final de l’ocupació britànica d’Egipte, excepte de la zona del Canal de Suez
1946
Egipte independent vol mantenir el Sudan
Regne Unit volia incorporar Jussà a Uganda
1947
· Els britànics volen unir a Uganda Jussà
· Deixen a mans del Congo belga francès l’Equatòria occidental
· La Conferència de Rajaf uneix el nord amb el sud
1948
Els britànics veieren la necessitat de canviar l’estatus del Sudan:
· van convocar la conferència de Juba
· els europeus tenien la idea d’incorporar el Sudan al seu protectorat d’Uganda
· es va decidir acabar amb el règim de diferenciació
· tenir una colònia unificada malgrat les protestes del sud
1952
Revolució egípcia, final de l’ocupació britànica
1953
Britànics i egipcis accepten la independència del condomini
1954
Tractat angloegipci d’independència del Sudan
1955-1972
Les tensions entre pobles del nord i del sud sota un únic estat no van trigar a aparèixer:
· soldats del sud provocaren motins que derivarien cap la Primera Guerra Civil sudanesa
· el conflicte enfrontà del Govern central contra el Moviment d’Alliberament del Sud del Sudan
· Primera guerra civil sudanesa: el Govern sudanès lluita contra l’exèrcit rebel Anya-Nya (verí de
serp, en llengua mahdi)
1956
Formen la República del Sudan de caràcter unitari amb capital a Khartum, però el Govern es fa
enrere sobre una autonomia en el si d’un estat federal, promeses fetes a la població de la regió
· L’actual territori que conforma Jussà havia estat part del Sudan angloegipci (1889)
· L’actual territori formava part de la República del Sudan des de la seva independència (1956)
1958
· Sudan independent
· la manca d’escoles, carreteres i ponts dóna lloc a la guerra civil
1969
Yafaar al-Nimeiry fa un cop d’Estat al Sudan
1972
· Final de la guerra amb la signatura del protocol de pau a Addis Abeba
· Creació d’un Govern autònom a Jussà (17 anys de guerra)
· Una dècada de pau
1983
El president sudanès Gaffar al-Nimeiry:
· estableix un estat islàmic: estén un únic codi penal
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· domini del dret musulmà sobre el personal: aplica la xaria a tot el país
· provoca l’esclat de la Segona Guerra Civil sudanesa (22 anys de guerra)
· la rebel·lió fou conduïda per John Garang (militar sudanès, veterà de la Primera) amb la fundació
de l'Exèrcit popular per l’alliberament del Sudan
· molt sostinguda pels Estats Units d’Amèrica
1983-2005
· Segona guerra civil sudanesa: el Govern sudanès lluita contra el Moviment / Exèrcit
d’Alliberament del Poble Sudanès (SPLA/M)
· El país ha estat negativament afectat per dues guerres civils perquè patí:
· Un seriós abandonament
· Una manca de desenvolupament d’infraestructures
· Una gran destrucció
· Més de 2-2,5 milions de persones mortes
· 4 milions de refugiats tant dins com fora del país
· desorganitzà la producció de comestibles, conduint a la fam
1989
John Garang manté la lluita contra el règim de Khartum que, després del cop d’Estat d’Omar alBaixir, s’apunalà vers la ideologia islamista
1998
Una gran passa de fam
· XXI
2002
Els protagonistes signen un alto el foc
2005
Consolidats 3 anys, després d’anys d’enfrontament s’aconsegueix
· un acord de pau el gener de 2005 entre el Govern del Sudan i l’exèrcit d’Alliberament del Poble
del Sudan (SPLA) a Navaixa (Kenya)
· un nou acord d’autonomia de 6 anys
2005 0901
Acord de pau signat a Navaixa (Kenya):
· llarga autonomia de 6 anys
· al final, els habitants de la zona han de ser convocats en referèndum d’autodeterminació
· La independència del sud, desitjada per la majoria de la població, és sostinguda notòriament pels
Estats Units
· El treball de la USAID (agència americana per al desenvolupament internacional) ha contribuït a
crear una banca central a Rumbek, principal ciutat de la regió, constituïda amb l’estatus d’Estatnació
2005 3007
· John Garang esdevé vicepresident de la República del Sudan, però mor en accident d’helicòpter
al cap de sis mesos
2005 1108
· Substituït per Salva Kiïr Mayardit
2011 0901/1501
REFERÈNDUM
Omar al-Baixir afirma que acatarà el resultat de les urnes
3.837.406 persones voten, (amb inscripció prèvia) moltes han tornat de l’estranger
Grau de participació: 80%, superior al 60% exigit
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Vots a favor: 98,83%
Vots en contra: 1,17%
Per votar es desplaçaren jussencs instal·lats al nord i d’arreu
2011 0901/0907
Les autoritats de Jussà s’han de posar d’acord en temes sensibles com ara
· delimitació de les fronteres
· l’estatut de la regió d’Abyei
· l’estatut de les persones de cada futur estat que viuen en territori de l’altre
2011 0707
Ratificació pel Parlament jussenc de la Constitució transitòria
2011 0907
DIA DE LA INDEPENDÈNCIA
2011/2012
Raids per bestiar en el comtat de Pibor (Jonglei) causen xocs en la frontera entre desembre de
2011 i gener de 2012, provoquen una àmplia violència entre pobles amb milers de morts i desenes
de milers de jussencs es veuen amb la necessitat de desplaçar-se.
Centenars de treballadors de Metges sense Fronteres desapareixen. El Govern declara la regió
com a zona de catastròfica, prenent el control a les autoritats locals
Sorgeixen protestes per
· inferior representació de certs grups tribals
· desconsiderar el desenvolupament rural
2012 3108
El Govern jussenc anunciar de mantenir el projecte de creació d’una nova capital:
· valdrà 10.000$ milions
· la despesa es pagarà en 20 anys
2013 2307
Salva Kiïr remodela el Govern apartant Riek Machar
· després que Riek Machar fes públic de presentar-se a les eleccions presidencials de 2015
2013 1112
Baralles interètniques
2013 1512
GUERRA CIVIL
· Combats esclaten a Juba entre partidaris de Salva Kiïr i Riek Machar
· Ressorgeixen velles discrepàncies entre els dos clans de la rebel·lió, que conduïren a la
independència
· Forta rivalitat entre ambdues cultures:
· dinkes (Salva Kiïr ho és, criat en la religió catòlica)
· nuers (Riek Machar ho és, criat en la religió presbiteriana)
· conflicte entre 7 grups armats en 9 dels 10 estats
2013 1612
Salva Kiïr anuncia haver experimentat un intent de cop d’Estat
2013 1712
· Els enfrontaments causen 73 víctimes
· 10 persones detingudes entre elles 8 ministres expulsats el 2307
· Riek Machar és buscat per fugida així com 4 altres importants figures polítiques jussenques
· Els occidentals decideixen evacuar els seus nacionals
2013 2012
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Avions americans, britànics, alemanys, italians sobrevolen la zona
Nacions Unides troba una ossera
120.000 jussencs desplaçats pel conflicte
2014
La independència està marcada per conflictes entre clans de diverses cultures del país.
La causa principal són disputes derivades dels pocs recursos de la regió
Durant els primers mesos la guerra és entre nuers, i dinkes junt amb d’altres pobles favorables a
Salva Kiïr
La Xina vol fer de mitjancera perquè té contractes amb Jussà que signifiquen un 5% de les seves
necessitats petrolieres a canvi de vendre-li 38$ milions en forma d’armes
2014 0905
Acord de pau a Addis Abeba
Un africanista francès afirma que els nuers poden estar essent ajudats pel Sudan alhora que
Etiòpia donaria suport als dinkes
2014 0707
Jimmy Carter hi fa d’observador
2015 1706
Unicef declara la mort de moltes persones, i el maltractament de nens amb mitjans
menyspreables
2015 2708
Acord de pau entre Salva Kiïr i Riek Machar
Les persones del nord i del sud sempre han estat en harmonia, només són raons polítiques el
que els duu a la separació. Una prova podria ser que manté el nom del Sudan en el seu nou
estat anomenat per decisió pròpia Sudan del Sud.
Omar el-Baixir, actual president del Sudan (1989), està citat per crims de guerra al Tribunal
Penal Internacional de l’Haia, però ell es desplaça per tots els països de la Lliga Àrab amb total
tranquil·litat. Ha gestionat no només la guerra del Sudan del Sud sinó també la de Darfur.
Una cosa curiosa és que des que s’arriba a l’acord de successió del sud no es parla més de la
guerra del Darfur, encara operativa.
Un fet molt important és que Omar el-Baixir i Salva Kiïr cooperen amigablement davant temes
tan seriosos com el transport del petroli del Sud fins a Port Sudan.
El sud aprofita les infraestructures del nord per arribar al mar Roig. En el petroli van a mitges.
Al sud li agradaria no tenir aquesta dependència perquè voldria construir un oleoducte fins a
Lamu, prop de Mombassa, però això va per llarg.
Britània, que va arribar a Egipte com aquell qui no fa la cosa, va veure en el Canal de Suez
(1869) un punt comercial i estratègic de primera magnitud.
Amb el condomini angloegipci s’arriba al control del mar Roig com una porta del Canal de
Suez per la qual cosa s’ocuppà el Sudan. Una altra raó d’incorporar el Sudan és controlar tota
(o gairebé) la vall del Nil. Separats Egipte i Sudan, la presa d’Assuan nega terres fèrtils de
40.000 pagesos. El tema s’arreglà després d’esforços considerables.
DEMOGRAFIA
Segons censos realitzats entre 2008 i 2014, Jussà té una problació determinada entre 8 i 12 milions
de persones, com que no hi ha hagut censos des de fa dècades, aquestes dades no són de fiar
El Fifth Population Housing Census of Sudan (2008) adjudica 8,26 milions d’habitants, però experts
de Jussà el rebutgen perquè l’Oficina central d’Estadística és a Khartum, qui es va negar a
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compartir les dades bàsiques del Sudan amb una oficina de Jussà per al cens, estadística i
avaluació.
Un tècnic americà digué que només s’havia arribat al 89% de la població.
Molts jussencs van dir que no havien estat cridats per vàries raons:
· mal temps
· pobres comunicacions i xarxes de transport
· algunes àrees inaccessibles
· molts refugiats en països veïns
Salva Kiïr afirmà que en algunes regions s’havia inflat el cens, però en d’altres s’havia reduït.
Segons Salva Kiïr la població jussenca corresponia a 1/3 del total de la població del Sudan, no pas
el 22% publicat.
Sudan (2009), de cara al referèndum, inicià un nou cens tenint en compte la diàspora jussenca,
però fou rebutjat al tenir només en compte uns quants països amb diferents quantitats de
refugiats.
La gran majoria de jussencs
· fa vida rural
· practica una economia en família

El Sudan Rural
Les estimacions de 2012 assenyalen 6 ciutats amb més de 120.000 persones
· JUBA, 508.908 h (capital, ciutat més poblada)
· RUMBEK, 181.732 h
· WAU, 163.421 h
· MALAKAL, 143.412 h
· YEI, 128.880 h
· YAMBIO, 123.673 h

Juba, capital de Sudan del Sud
Les principals cultures són
quantitativament de major a menor
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· Dinka
· Nuer
· Azande
· Bari
a Equatòria occidental on en boscos plujosos hi ha les ciutats de
· Maridi
· Yambio
· Tombura
Els adio (clients dels azande) són a Yei, Equatòria central, i a l’oest de Bahr al-Ghazal
Aquest país ha resultat molt tocat per les dos guerres civils sudaneses:
· Gran destrucció
· Abandonament
· Manca de desenvolupament d’infraestructures
· Desplaçament > 4 milions (inclosos 500.000 refugiats)
· Morts > 2 milions
Aquest fets provenen dels esdeveniments i de les seves conseqüències.
S’ignora on és la immensa majoria dels jussencs perquè van erràticament d’una banda a l’altra del
país
2012 · Pobles:
ANYUAK
ATXOLI
AZANDE
BAKA
BALANDA BVIRI
BARI
BOYA
DIDINGA
DINKA
JIYE
KALIGI (Feroghe àrabs)
KUKU
LOTUKA
MUNDARI
MURLE
NILÒTIC
NUER
TOPOSA
XIL·LUK
i ZANDE
Les principals cultures presents a Jussà són:
· dinkes: 1-3 milions o el 15% de la població (segons diferents fonts)
· nuers: uns 1.400.000 o el 10% de la població (segons diferents fonts)
· xil·luks
· bari
· azande

73
69

Dinkes

Nuer

Els xil·luks tenen casa al llarg del Nil Blanc amb una llengua molt propera al dinka-nuer. Els
territoris de xil·luks i dinkes al nord-est són adjacents. Zandes i Jur Xols són a l’oest. Atxolis i
lotukos són a l’extrem sud, tocant Uganda.
Els actuals camp de batalla són ara al nord (Alt Nil i Unitat)
RELIGIONS
La Constitució transitòria de 2011 determina:
· llibertat de religió
· separació entre Església i Estat
· igualtat entre totes les creences
Sudan està impregnat de cristianisme, abans només representat per l’Església Copta d’Etiòpia.
El cens de religions ha estat el més difícil de fer perquè des de l’arribada dels primers missioners
cristians (sobretot catòlics i anglicans) a les últimes dècades del s. XIX s’han anat capgirant les
dades.
En aquests temps hi havia:
· una gran majoria de practicants de religions naturals
· una minoria cristiana adherida a l’Església Copta d’Etiòpia
· una minoria que seguia l’Islam
Altres consideracions que han afectat el cens de religions ha estat la política
· el Govern del Sudan era partidari de minimitzar la presència de cristians, atorgant a l’Islam un
18% de seguidors
· el Govern de Jussà, dit amb paraules de Salva Kiïr, està separat de l’Església segons regeix a la
Constitució: “A Jussà hi a llibertat religiosa”
Han hagut de ser entitats privades, sovint americanes, que han fet diferents censos. Censos fets al
s. XXI discrepen molt els uns dels altres.
En primer lloc hi ha censos en què s’afirma que la majoria segueix religions naturals, havent-hi
minories cristianes (un 10%) molt influents i minories musulmanes.
Un aspecte a tenir en compte és que les religions naturals actuals estan molt impregnades de
cristianisme, essent Jesucrist la primera figura religiosa d’aquestes tot i que també hi tenen
caràcter sagrat animals i plantes.
Com a contrapartida, les Esglésies cristianes hi diuen la seva. La World Christian Encyclopedia
afirma que concentrats al sud hi ha 2.700.000 persones que forment part de l’Església Catòlica.
L’Esglesia Anglicana del Sudan afirma tenir-hi 2 milions de feligresos (diuen també que els
presbiterians sumen un milió).
Tres enquestes més recents (s. XXI) assenyalen una distribució formada per
· 60,5-70% cristians (incloent un 36% de catòlics, un 20% d’anglicans així com coptes de l’Església
d’Etiòpia i protestants)
· 20-32,9% practicants de religions naturals
· 3-6,2% musulmans
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LLENGÜES
L’Art. 6 de la Constitució transitòria de 2011 estableix:
· l’anglès és l’única oficial a tot el país
· les llengües pròpies del país són llengües nacionals (o cooficials)
Hi ha unes 60 llengües nacionals o vernacles
L’àrab de Juba és la principal llengua vehicular, molt parlada. És una llengua criolla derivada de
l’àrab sudanès, desenvolupada per soldats originaris principalment del poble bari durant el s. XIX.
És una llengua vehiculada encara avui dia per milions de persones.
Mentre no hi hagi un major coneixement de l’anglès, aquest àrab de Juba es mantindrà com a
vehicular.
El Govern vol promoure també l’ús del suahili per acostar-se més a la Comunitat Africana Oriental
L’anglès és l’única llegua oficial de Jussà. Va ser aprovada com a llengua oficial per al sud del Sudan
el 1928 alhora om a reconeguda com a llengua principal del sud del Sudan el 1980
L’anglès és l’única llengua oficial
· pels afers de Govern o llengua única de treball de l’Estat
· per a l’educació o instrucció en tots el nivells educatius
Tots els textos i documents administratius es tradueixen a l’anglès
Tot i que l’anglès és l’única llengua oficial només la parla un 3-5% de la població sobretot en medi
urbà, incloent els parlants parcials.
El nou Estat busca persones anglòfones per a la seva administració
Esperant que l’anglès pugui esdevenir vehicular, es conserva com a tal l’àrab de Juba com a tal.
Se’n té ganes per poder passar pàgina a la història comuna amb el Sudan
L’anglès és parlat per la classe alta (elits i homes de negocis), saber anglès millora la posició social.
Es vol passar a la CAO (Comunitat africana oriental) per deixar de banda el Sudan i la Lliga Àrab.
També el parlen antics refugiats en països anglòfons quan tornen
Els nois educats en anglès entre 2005 i 2016 parlen fluidament l’anglès, però se’n van a l’estranger
per la manca de perspectives. Volen passar a Europa (Regne Unit, Alemanya), se’ls troba a les
fronteres marroquines, a Líbia o a Orient.
L’anglès és molt freqüent entre els refugiats en països limítrofs anglòfons.
El pobre ús de les llengües vehiculars prové d’una escolarització molt feble com a conseqüència de
· la pobresa de la majoria dels nacionals
· la llarga guerra civil d’independència
· l’aïllament d’aquesta part del món durant decennis
· la incorporació prematura a la vida del treball perquè intensifica l’ús de les llengües pròpies o
vernacles
L’ensenyament en anglès està cridat al seu desenvolupament en els propers anys.
Entre l’estat de Bahr al-Ghazal i el Sudan hi ha pobles que hi viuen estacionalment o
permanentment, nòmades procedents de l’Àfrica occidental que segueixen el camí cap ala Meca.
Parlen llengües txadianes, els seus territoris tradicionals són les parts meridionals Kordofan i
Darfur.
Entre les seixanta llengües pròpies, destaquen:
· dinka, 3.000.000 de parlants
· nuer, 1.400.000
· pojulu, 1.200.000
La nuer-dinka és la més important (1,3 milions), havent forma un ampli ventall de dialectes
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Aquesta família de llengües nilòtiques o nilosaharianes pertanyen al grup Xari-Nil (parlat per
almenys 10 milions de persones). Aquesta família es divideix entre d’altres en sudàniques del Nil i
sudàniques centrals.
Les llengües nilòtiques com bari, tuposa o llengües moro-madi tenen pocs parlants, sovint < 5.000
o inclús < 1.000
La llengua zande es parla al sud-oest (grup oubanguièn)
Hi ha un grup de jussencs, tornades de Cuba com a refugiades per al referèndum, que parlen
fluidament castellà (se’ls anomena els cubanos).
LITIGIS TRANSFRONTERERS
La pertinença d’una sèrie d’estats federats sudanesos tocant a la frontera sudanojussenca com Nil
Blau, Kordofan del Sud i Abyei encara no s’ha resolt perquè de moment formen part del territori
administrat des de Khartum. Estava previst fer un referèndum d’autodeterminació d’Abyei (2013).
La relació entre Jussà i els estats i regions veïnes del Sudan encara no està resolta tot i que ara les
conserva el nord
· Nil Blau (45.844 km2)
· Abyei (aprox. 10.000 km2)
· Monts Nuba (aprox. 48.000 km2)
Representen un total d’uns 100.00 km2 davant
la superfíe actual de 619.745 km2
Aquestes regions són culturalment del sud, però
l’Acord General de Pau (CPA) presenta
administracions separades fins que les consultes
populars (o referèndums) previstes es facin.
Estava pensat fer-les el 2011.
Monts Nuba
Aquestes consultes populars podrien decidir
romandre sota l’administració de la República
del Sudan o unir-se a Jussà, però casualment en
aquests territoris hi ha molts interessos
petroliers.
El triangle d’Ilumi, actualment administrat per Kenya, el reivindicà Jussà. Els mapes kenyans
reconeixen la soberania sobre la meitat d’aquest territori al nord de la línia roja o línia Glenday,
traçada durant 1930-1938.
GEOGRAFIA POLÍTICA
Jussà és entre les latituds 3o i 13o N i les latituds 24o i 26o E. La superfície aproximada de Jussà és
de 619.745 km2. Les barreres geogràfiques protegiren Jussà de l’avenç del nord predominantment
islàmic, fent que pogués conservar
· l’herència cultural
· les tradicions
· les estructures polítiques pròpies
Jussà té fronteres amb:
· el Sudan (nord)
· Etiòpia (est)
· Kenya, Uganda i República Democràtica de Congo (sud)
· República Centreafricana (oest)
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GEOGRAFIA FÍSICA
Jussà
72 està cobert de boscos tropicals, pantans, planes anegades, prades, sana, i terres humides o
aiguamolls.
El Nil Blanc atravessa el país formant la gran regió pantanosa del Sudd on se’l coneix localment
com Barh al-Jebel. El Nil Blanc aporta el 90% del cabal del Nil en estació seca. Bahr al-Ghazal

· República Centreafricana (oest)

GEOGRAFIA FÍSICA
Jussà està cobert de boscos tropicals, pantans, planes anegades, prades, sana, i terres humides o
aiguamolls.
El Nil Blanc atravessa el país formant la gran regió pantanosa del Sudd on se’l coneix localment
com Barh al-Jebel. El Nil Blanc aporta el 90% del cabal del Nil en estació seca. Bahr al-Ghazal
(afluent del Nil Blanc) és el segon riu més important. Aquests corrents d’aigua contribueixen a la
fertilització de les regions que atravessen.

Nil Blanc
El Mont Kiniety és el punt culminant del país, situat als Monts Imatong, no massa lluny d’Uganda.
Entre els hàbitats de vida silvestre que acull Jussà s’inclouen:
· pastius
· altiplans escarpats de gran altitud
· sabanes amb arbres i pastures
· planes al·luvials
· aiguamolls
El president Salva Kiïr Mayardit va anunciar (2006) que faria tot el possibe per:
· protegir i mantenir la fauna i la flora
· tractar de reduir els incendis forestals
· evitar l’abocament de residus
· posar a ratlla la contaminació de l’aigua
Les àrees protegides de Jussà conserven algunes de les poblacions de vida silvestre més
espectaculars i importants de l’Àfrica. Estudis iniciats el 2005 per WCS en associació amb el Govern
semiautònom de Jussà va reblar que
· encara que disminuïda, la vida silvestre continua existint
· la sorprenent gran migració al sud-est d’1,3 milions d’antílops està substancialment intacta
FLORA I FAUNA
Jussà extrema la protecció de la biodiversitat:
· Bandingilo National Park acull la segona migració de vida salvatge d’arreu del món
· Boma National Park (a l’oest de la frontera amb Etiòpia) amb àmplies zones de pastura i planes
anegades forma part del Boma-Jonglei Landscape
· Terres humides de Sudd amb una vasta àrea d’aiguamolls i pastures anegades estacionalment
· Southern National Park (prop del Congo)
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· Zeraf Wildlife Reserve
Aquest parcs nacionals proporcionen hàbitat a grans poblacions de
· antílops (alcelafs, kobs, topis o anomenats tiang)
· búfals
· elefants
· girafes
· lleons

Les reserves forestals de Jussà també donen hàbitat a
· bongos (antílops)
· porcs gegants dels boscos
· porcs vermells de riu
· elefants de bosc
· ximpanzés
· micos del bosc
D’altres animals són:
· lechwes del Nil
· òrixs
· gossos salvatges d’Àfrica
· búfals del Cap

Lechwe del Nil

Poc se sap dels kobs d’orelles blanques, és endèmic. Junt amb els tiangs són els protagonistes de
les legendàries migracions tan importants abans de la guerra civil.
El medi natural està amenaçat pel desenvolupament de l’economia i les infraestructures.
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Poc se sap dels fongs de Jussà. La majoria dels fongs estan associats a malalties de les collites. S. A.
Tarr va fer una llista dels fongs del Sudan (una llista de 175 gèneres i 383 espècies), publicada el
1955 al Commonwealth Mycological Institute (Kew, Surney, UK). Una gran part són del Jussà
actual, la quantitatt de fongs pot ser més gran.
Algunes ecoregions que passen per Jussà són:
· East Sudanian Savanna
· Northern Congolian forest-savanna mosaic
· Saharan prades inundades (Sudd)
· Sahelian Acacia savanna
· East African montane forests
· Northern Acacia-Commiphora matolls i males herbes
CLIMA
Es pot dir que Jussà té un clima equatorial o tropical humit o subhumit. El clima està dividit en 2
estacions
· estació de pluges, abundants entre maig i octubre, però també pot ser d’abril a setembre
· estació seca
L’estació de pluges proporciona molta humitat o grans quantitats de pluges. Yambio, capital
d’Equatòria occidental al costat del Congo, té una pluviometria anual de 1.142 litres amb una
estació humida de 9 mesos.
La temperatura mitjana és sempre elevada:
· el mes més fred és juliol (20-30ºC)
· el mes més caloros és març (23-37ºC)
· el mes més plujós és maig
L’estació de pluges està influïda per canvi anual de la zona intertropical així com pel canvi dels
vents del sud o sud-oest que condueixen a
· temperatures lleugerament menors
· major humitat
· major nuvolositat
ESCLAVITUD
L’esclavitud fou una gran institució de la vida quotidiana sudanesa al llarg de la història. El comerç
d’esclaus en el sud es va intensificar al s. XIX perquè els 1820s donen pas al domini egipci, arribà
un punt que sudanès era sinònim d’esclau.
Els raids per a la captura d’esclaus en els territoris no-musulmans resultava segar la vida
d’incomptables milers de persones. Els raids d’esclaus significaren sobretot la destrucció de
l’estabilitat i l’economia d’aquestes regions.
TURISME
Jussà no és de moment lloc massa favorable per fer-hi turisme donat que és immers en una guerra
civil.
Les visites estrangeres són extremament rares, però en grans ciutats el visitant pot provar de
comunicar-se amb la població local en anglès. El millor és que el turista s’acompanyi d’un guia que
parli diferents dialectes de l’àrab de Juba.
Manca d’hotels.
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ECONOMIA
Jussà és un dels països més pobres del món, és un dels més poc desenvolupats. Jussà té:
· molt poques infraestructures existents
· moltes dones analfabetes
· la major mortalitat materna
La presència del Nil Blanc i dels seus nombrosos afluents (que proporcionen energia hidroelètrica)
junt amb un clima tropical permeten una agricultura abundant que produeix:
· Bananes
· Blat
· Cacahuets
· Canya de sucre
· Cotó
· Goma aràbiga
· Mandioca
· Mangos
· Mill
· Panís
· Papaies
· Patates dolces
· Sèsam
· Sorgo
Com en molt països poc desenvolupats, l’economia depèn molt de l’agricultura. La seva economia
és predominantment rural, es basa en l’explotació de granges per a ús familiar.
Hi ha també empreses de transformació com Southern Sudan Beverages Limited, filial de
SABMiller
Més del 90% de la població de Jussà viu amb menys d’1$ / dia quan a tot el Sudan era de 3,29$ /
dia
A partir de 2005 l’economia inicia una transició des del domini rural cap a les àrees urbanes d’on
s’espera que Jussà visqui un gran desenvolupament.
El territori ha estat molt colpejat per les guerres civils, provocant danys molt importants. Aquestes
circumstàncies han resultat en una manca de desenvolupament de les infraestructures sense
incloure la destrucció dels país (> 2 milions de morts i > 4 milions de desplaçats).
Després de la guerra s’escampà la pobresa i la fam per a tota la població. Agricultura i ramaderia
esdevingueren severament tocades. El retorn dels refugiats es converteix en un gran problema. Es
depèn de l’ajut estranger i d’altres punts del país.
Malgrat la pobresa, Jussà disposa d’importants recursos minerals, especialment petroli, que, pels
acords de pau de 2005, en serà beneficiari.
Segons el Banc Mundial, els ingressos del Govern han de ser suficients per reduir la pobresa,
millorar les condicions de vida. El Govern afirma que vol els beneficis del petroli per al
desenvolupament agrari, i crear infraestructures. Jussà exporta fusta per al mercat internacional.
Jussà exporta fusta per al mercat internacional. La regió conté molts recursos naturals:
· Petroli
· Argent
· Calcàries
· Coure
· Diamants
· Energia hidroelèctrica
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· Fustes dures
· Mica
· Mineral de crom
· Mineral de ferro
· Or
· Tungstè
· Zenc
Les grans empreses multinacionals que estan en condicions d’extreure els recursos naturals de
Jussà a gran escala representen una notable amenaça per a la vida silvestre, per a la nació i els
seus hàbitats.
Sud-àfrica està en bona predisposició per ser portaveu d’aquest nou Estat per tal d’aconseguir
ajuts de l’FMI o d’altres països donants per la seva posició davant la UE.
MONEDA
Jussà va posar en circulació el 18 de juliol de 2011 la seva
pròpia moneda: la lliura jussenca per substituir la lliura
sudanesa. A l’època del canvi hi havia una paritat d’1:1. A
començament de 2016 la nova divisa havia afluixat.

DEUTE
A República del Sudan i Jussà tenen un deute compartit
de 38.000$ milions. És el deute de cinc dècades.
Tot i que és possible assolir una determinació
relativament acurada de l’acumulació de deute total, no ha estat fins ara possible determinar amb
precisió molt del deute d’aquesta nova nació perquè no s’ha aconseguit cap acord entre el Sudan i
Jussà davant d’aquest seriós tema.
El gruix d’aquesta càrrega de deute pertany a nombrosos actors estrangers que han proporcionat
deutes financers:
· Club de París (11.000$ milions), format per un grup informal de 19 membres permanents com ara
Estats Units, Regne Unit, Alemanya, França o Canadà
· Creditors bilaterals no permanents del Club de París (13.000$ milions)
· Creditors bilaterals privats (bancs comercials i subministradors privats (6.000$ milions)
· Banc Mundial i FMI (aprox. 5.300$ milions) segons el banc central del Sudan
PETROLI
Abans de la independència Jussà produïa el 85% del petroli extret a la República del Sudan.
Aquesta república disposava de les terceres reserves més grans de l’Àfrica sudsahariana.
L’estimació actual és que Jussà té 4 vegades més de petroli que el Sudan.
Tot i això, Jussà té una sèrie de hàndicaps per comercialitzar-lo:
· No té sortida al mar
· El transport de petroli fins a Port Sudan (mar Roig) a través de 1.500 km de canonades depèn de
la República del Sudan
· Les refineries de petroli són a la República del Sudan
· Port Sudan disposa de serveis petroliers
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· Després del Comprehensive Peace Agreement (2005), els beneficis del petroli es van repartir a
parts iguals entre ambdós països (50:50) mentre l’acord fos vigent
Petroli i altres recursos minerals es poden trobar a Jussà
· essent Bentiu una zona àmpliament reconeguda com a rica de petroli
· Jonglei, Warap i Llacs en tenen reserves potencials
Els camps de petroli de Jussà han estat significativament importants per a la seva economia des de
la darrera part del s. XX
Els ingressos per petroli representen el 98% del pressupost del Govern de Jussà
Quan Jussà accedeix a la independència el 9 de juliol de 2011, els negociadors del nord i del sud no
foren capaços d’assolir immediatament un acord sobre com compartir aquests camps de petroli,
però reblaren inicialment el 50:50
Després de la independència hi ha hagut discussions sobre com adaptar l’acord de forma
satisfactòria per ambdós països independents. Els jussencs expressaren uns termes més
favorables.
El ministre d’Economia i Planificació Econòmica de Jussà que dels acords de pau, el petroli ha
significat mes de 8.000$ milions de beneficis. Després de la independència, Jussà es queixà perquè
el Sudan carregava 34$ / barril. Tenint una producció de 30.000 barrils / dia, això significa 1$ milió
/ dia
Jussà suspengué la producció durant el gener de 2012, causant unes elevades pèrdues de beneficis
i un augment dels esforços d’extracció del 120%
Jussà idea amb Kenya un oleoducte que dugui a la refineria de Lamu a 240 km al nord de
Mombasa.
L’economia de Jussà és a pressió per diversificar l’economia perquè les reserves de petroli es
reduiran a la meitat el 2020 d’acord amb el FMI si no es troben nous jaciments.
China Natural Petroleum Corporation (CNPC) és
el primer inversor de petroli a Jussà.

Instal·lacions per emmagatzemar petroli a Sudan
del Sud

COMUNITAT AFRICANA ORIENTAL (CAO)
Els presidents de Kenya i Ruanda convidaren el Govern autònim de la regió de Jussà perquè fes la
sol·licitud de formar part de la Comunitat Africana Oriental malgrat no ser una nació independent.
Jussà en demana l’ingrés a mitjan 2011. A partir de la seva independència, Jussà fou candidat
oficial de la Comunitat.
A inicis d’octubre les coses van canviar, es va deixar per més endavant. Jussà ha demostrat en seu
interès d’integrar-s’hi per disminuir la deppendència i la influència del Sudan perquè Jussà vol fer
grans obres d’indrastructures com ara línies de ferrocarril i oleoductes per integrar-los a les
infraestructures existrnts a Krnya i Uganda.
82
78

L’agència de notícies REUTERS assenyala Jussà com a candidat de cara a la CAO per a la seva
possible espansió a curt termini. El diari tanzà The Citizen que el portaveu de l’Assemblea
Legislativa de la CAO va dir que
· Jussà era lliure d’unir-se a la CAO
· consideraven que el nou país en serà membre aviat
El diari Daily Nation va dir que un membre del Govern jussenc frisava per unir-se a la CAO:
· la manca de desenvolupament econòmic complicaria la lliure competència amb els altres països
membres la qual cosa endarrereix l’adhesió
· el país es podria convertir en un importador d’escombraries de Kenya, Tanzània o Uganda
· Salva Kiïr afirma que el país ha iniciat el seu procés d’adhesió
· conflictes menors com les boda-boda (bicitaxis) d’Uganda que provocaren tensions a Juba
· l’adhesió es podria haver fet l’abril de 2014, però sorgiren tensions polítiques arran de problemes
que feren endarrerir el procés

TRANSPORT FERROVIARI
Jussà té 248 km de línia de ferrocarril
· amplada de 1,067 mm
· via única
· des de la frontera amb el Sudan
· fins la terminal de Wau
Les propostes d’ampliació contemplen
· anar de Wau a Juba
· enllaçar la xarxa de Juba amb Kenya i Uganda
TRANSPORT AERI
L’aeroport més ocupat i desenvolupat de Jussà és el de Juba
· amb connexions internacionals a Entebbe, Nairobi, El Caire, Addis Abeba, Khartum
· seu de l’empresa Feeder Airlines
Altres aeroports internacionals inclouen Malakal (Addis Abeba, Khartum, Wau, Rumbek) i
Southern Suen Airlines arriba a Nimule i Akobo
La majoria dels aeroports més petits són poca cosa més que pistes d’aterratge de terra
SALUT
S’han reconegut a Jussà els pitjors indicadors de salut de tot el món
· La mortalitat d’infants menors de 5 anys és de 135,3 / 1.000
· La mortalitat materna és de 2.053,9 / 1.000.000 de naixements vius, la més elevada del món
· Hi ha 3 cirurgians per tot el Sudan (2004)
· Només hi ha 3 hospitals en condicions
· En algunes zones hi ha 1 metge / 500.000 habitants
L’epidemiologia del VIH/sida està poc documentada, però s’estima una prevalència del 3,1%
Té probablement la pitjor proporció de malària de tot l’Àfrica sudsahariana (2013)
Jussà té una elevada proporció de bodes d’infants
Jussà és un dels pocs països on hi ha encara drocunolosi. La dracunolosi o malaltia del cuc de
Guinea també hi és present entre pocs països de tot el món.
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Al 1986 hi havia 3,5 milions de persones afectades, repartides entre 21 països d’Àfrica i Àsia.
Al 2013 només queden 148 casos: 113 casos a Jussà (76%) sobretot a l’estat d’Equatòria de
l’est, 14 al Txad, 11 a Mali, 7 a Etiòpia, i 3 a la frontera entre Sudan i Jussà.

La violència contra la dona és freqüent al territori, però s’han escrit lleis que no es compleixen i les
polítiques de Jussà s’han considerat com a inadequades per a oferir protecció.
El subministre d’aigua a Jussà té molt de camí per fer
· S’ha estimat que el 50-60% de la
població té accés a una millorada
font d’aigua (bombes de mà, pous
protegits, una minoria té
canalitzacions d’aigua)
· Malgrat que el Nil Blanc córrer a
través del país, l’aigua és escassa
durant l’estació seca en llocs que
no són al costat del riu
· Al voltant de la meitat de la
població no té accés a una font
d’aigua, sense pous protegits, ni
canonades ni bombes de mà en 1
km
· La poca aigua canalitzada no té prou manteniment, l’aigua no és potable
El 2005 neix a Jussà una immensa necessitat humanitària
Les persones desplaçades que tornen a casa dediquen un gran esforç per disposar
d’infraestructures, però les institucions que se n’haurien de fer càrrec són febles
Les guerres generaren refugiats cap a
• República Centreafricana
• Etiòpia
• República Democràtica del Congo
Al febrer arriben 230.000 refugiats, 209.000 procedents del Sudan per la guerra del Darfur.
740.000 refugiats interns. Al febrer de 2014 hi arriben 75.000 tropes de Nacions Unides

Refugiats sudanesos a Etiòpia

AJUT HUMANITARI
L’acord de pau de 2005 donà pas a una necessitat massiva d’ajut humanitari. Les organitzacions
humanitàries sota la coordinació de l’Oficina de Nacions Unides per a afers humanitaris (OCHA) va
treballar per assegurar prou fons per atendre les poblacions locals.
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A més amb l’ajut de recuperació i desenvolupament, els projectes humanitaris es van incloure en
el Pla de treball de Nacions Unides i socis (2007)
OCHA sota la direcció d’Éliane Duthoit va reduir la seva implicació així que les necessitats
humanitàries disminuïen (2007), lentament i passant el control de les activitats de recuperació i
desenvolupament a ONG i organitzacions comunitàries
Hi ha enregistrada una passa de fam als estats de Bahr al-Ghazal del nord i Warrap a mitjans de
2011, però, tot i que els governs estatals d’ambdós llocs negaren fam, fou prou severa per deixar
morts
Importants fons externs procedents de nombroses agències governamentals i ONG estan en
condicions per millorar l’abastiment d’aigua. Nombroses ONG americanes operen a Jussà: Water is
Basic, Obakki Foundation o Bridgton Lake Region Rotary Club.
Jussà rep 230.000 refugiats en la seva majoria (209.000) del Sudan arran de la guerra de Darfur.
Altres països que contribueixen en més refugiats a Jussà són República Centreafricana, Etiòpia o
República Congo
Des de 2013 hi ha al Sudan 740.000 persones desplaçades des de l’estranger, la majoria de 75.000
viuen en camps de Nacions Unides
ACNUR espera una davallada del nombre d’aquests refugiats malgrat l’increment total de tot
Jussà. ACNUR espera una aproximació col·laborativa interagències sota el lideratge del
Coordinador humanitari, treballant conjuntament amb l’Organització internacional per la Migració
(IOM). A començaments de febrer de 2013 ACNUR va començar a repartir ajut a 10.000 persones
fora dels campaments de Malakal.
EDUCACIÓ
1990 8 anys d’educació primària
¾ anys d’educació secundària
4 anys d’educació superior (escoles professionals i universitats)
Tot i que l’anglès és la primera llengua en tots els nivells d’educació:
• Hi ha pocs professors d’anglès
• Hi ha pocs professors que parlin en anglès sobretot en camps científics o tècnics
• Els professors són molt joves
• Sud-àfrica vol aportar professors anglòfons
• Es reforcen les llengües pròpies
Ensenyament primari:
• Vers 1980 hi havia 800 escoles primàries construïdes en la dècada d’entre guerres
(1972-1981)
• Durant la segona guerra civil sudanesa es destruiren moltes escoles
• L’escola pública és gratuïta
Ensenyament secundari:
• 3 (4) anys per a alumnes de 14-18 anys
• S’introdueixen les matèries pròpies de ciències experimentals
• Escolarització molt baixa
+ Gran absentisme dels nois
+ Embarassos en les noies
Ensenyament superior (2 camins):
• Univesitat (7 universitats públiques + 5 universitats privades)
• Escoles professionals
+ Molt poc freqüentades
+ Molt necessàries per al desplegament de les infraestructures
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Jussà té com a prioritat utilitzar els diners dels hidrocarburs per fer un vast programa educatiu.
El sistema educatiu del sud del Sudan era el mateix que per a tota la República del Sudan. Es regia
per a fórmula 8+3+4 (primària, secundària, universitària). Un nou sistema es va adoptar el 1990:
8+4+4, ara semblant al de Kenya
L’acord de 2007 s’accepta l’anglès com a llengua oficial de comunicació, substituint l’àrab. L’únic
idioma emprat en l’ensenyament és l’anglès. La majoria de mestres estrangers amb anglès de
llengua materna o aquells que parlen anglès són bastant joves, però tenen pocs coneixements
científics o tecnològics.
Les estretes relacions amb Sud-àfrica (principal país africà que es va posar al costat dels rebels
després de l’apartheid) són molt importants no només per a l’adhesió a la Unió Africana sinó per
l’enviament d’ensenyants per ajudar a la construcció i reconstrucció del sistema educatiu de Jussà.
Donat que l’escolarització no és encara obligatòria:
· la gran part dels escolars se’n va a treballar a pagès per ajudar la família
· les feines alimentàries priven sobre tot
· la vida activa comença molt d’hora, causant un enfortiment de les vernacles
ESCOLARITZACIÓ MOLT FEBLE
• pobresa de la gent
• llarga guerra civil d’independència
• aïllament del món durant dècades
• als nens els toca treballar a pagès (priven
les feines alimentàries)
• economia de sosteniment
PRIORITAT NACIONAL = EDUCACIÓ:
PLA HIDROCARBURS X EDUCACIÓ
• Molt d’analfabetisme, un 80%, però els refugiats retornats tenen un nivell
d’escolarització del 25%
• Les nenes estan molt desafavorides
+ És el país del món que menys ensenya les nenes
+ 1 nena / 100 nenes acaba els primers 8 anys
• Entre les dones hi ha la taxa d’analfabetisme més gran del món
•
CULTURA
Els jussencs inculquen la cultura tradicional, donant molta importància a l’origen de les persones i
als seus dialectes. La majoria dels jussencs desplaçats o a l’exili mantenen l’essència de la seva
cultura.
Per causa la guerra civil, la seva cultura està impregnada per les de les nacions veïnes d’on
aprenen llengua i cultura: Etiòpia, Kenya o Uganda per la seva interacció amb els locals. Aquells
que anaren al Sudan o Egipte assimilaren la cultura àrab.
Els idiomes més importants són:
· àrab de Juba
· anglès
S’està introduint el kisuahili en varis sectors de la població per millorar les relacions internacionals
amb els seus veïns de l’Àfrica oriental.
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FESTES OFICIALS
Data
Primer de gener

Nom
Cap d’any

Primer de maig
9 de juliol

Festa del treball
Festa de la independència

30 de juliol
25 de desembre

Diada dels màrtirs
Nadal

Observacions
Primer dia de l’any
gregorià
Proclamada dissabte 9 de
juliol de 2011
Naixement de Jesucrist

MITJANS DE COMUNICACIÓ
L’editor en cap del diari de Juba The Citizen reivindica que, amb l’absència d’una llei formal de
mitjans de comunicació, ell i el seu equip han fet front a l’abús de les mans de les forces de
seguretat.
Al Jazeera atribueix aquesta situació a la dificultat del SPLM prt transformar-se en un Govern
legítim després d’anys de dur a terme la rebel·lió contra el Govern sudanès.
The Citizen és el diari més gran de Juba, però no té prou infraestructura i la pobresa ha mantingut
la plantilla relativament petita i ha limitat l’eficiència tant de les seves informacions com en la
circulació fora de Juba sense tenir oficines de notícies en la resta dels estats.
Els diaris sovint triguen uns quants dies per arribar al nord de Bahr al-Ghazal.
El qui fou ministre d’Informació Marial Benjamin volia que Jussà respecti la llibertat de premsa i
permetre’n un total accés al país.
Els Serveis Nacionals de Seguretat (NSS) de Jussà arrestaren l’1 de novembre de 2011 l’editor del
diari Destiny de Juba i suspengueren les seves activitats indefinidament.
El columnista Dengdit Ayot criticà el president per permetre que la seva filla es casés amb un
etíop, al·legant manca de patriotisme.
Una carta oficial acusà el diari de trencar el codi de conducta dels mitjans de comunicació i l’ètica
professional al publicar notícies il·lícites que eren difamatòries, incitant i envaint la privacitat de
les personalitats.
El comitè per a la protecció de periodistes havia exposat el setembre la llibertat d’expressió a
Jussà. NSS alliberà els periodistes sense càrrecs després d’haver-los retingut 18 dies.
Salva Kiïr amenaçà de liquidar periodistes que informessin contra el país. Les condicions de treball
han esdevingut terribles i molts han abandonat el periodime.
El cineasta de documentals Ochan Hannington és un d’ells. Peter Moi fou assassinat l’agost de
2015 amb un atac premeditat, essent 7 els periodistes morts durant l’any que els periodistes
respongueren amb una vaga de 24 h
MÚSICA
Molts artistes utilitzen l’anglès, el suahili o l’àrab de Juba. Entre els músics més populars
destaquen:
· Emmanuel Jal, antic nen-soldat, per la seva única forma de Hip-Hop destacant tant la lírica com
els missatges positius, té impacte internacional. Ha rebut una bona acollida al Regne Unit. També
és en el camp dels monòlegs per a festes populars com TED
· Yaba Angelosi que canta Afro-beat, R&B, Jouk
· Dynamg és popular pel seu reggae
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· Emmanuel Kembe que canta folk, reggae i Afro-beat
· Emmanuel Kembe que canta folk, reggae i Afro-beat
· Emmanuel Kembe que canta folk, reggae i Afro-beat
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El bàsquet també s’estrenà el 10 de juliol de 2011 entre un equip de Juba contra la selecció
Luol
Deng és un jugador destacat de bàsquet dels ChicagoBulls de l’NBA nord-americana i estrella88
d’Uganda.
88
dels Cleveland Cavaliers també de la NBA, també de Miami Heat. Alres jugadors de bàsquet
88
inclouen a nivell internacional Manute Bol, Kueth Duany, Deng Gai i Ater Majok
Guor Marial va participar als Jocs Olímpics de 2012, però sota la bandera dels Atletes Olímpcs
Independents perquè Jussà encara no havia creat el seu Comitè Olímpic Nacional.
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Treball de Recerca

Tutores: Mireia Solé i Montserrat
3 de novembre de 2016

Oller Freixa (UAB).
Alumna: Laura Lobo Ponciano
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Agraïments
En primer lloc, volia mostrar el meu agraïment a Montserrat Oller Freixa i a tot l’equip de la

UAB per haver-me ajudat a trobar la informació pel meu TR, ja que gràcies al seu ajut vaig
poder traçar la línia que volia que seguís el meu treball.

També vull donar les gràcies a José Abascal (director de Salesians de Sarrià), Francisco Álamo
(cap de Pastoral), Marta Pujol (responsable del Servei d'Assessorament Psicopedagògic de
Grau Superior), i a Albert Tarradelles (col·laborador durant anys amb diverses ONG) per les
entrevistes que em van donar i per la seva amabilitat a l’hora de respondre i concedir-me uns
minuts encara que tinguessin molta feina. També estic molt agraïda a la Marta Pujol per

facilitar-me imatges de Zàmbia i apropar-me la visió dels alumnes que van col·laborar en el

projecte “Share de light”.

I, per últim, agrair a Mireia Solé, la meva tutora del TR, per ajudar-me a trobar una línia pel

treball quan encara no sabia quin seria l’objectiu final d’aquest; així com per donar-me
indicacions per tal que aquest quedés el millor possible pel que fa a la forma visual i al
contingut.

Un cop més, gràcies a tots ells perquè sense el seu suport segurament no hauria arribat a
enllestir el meu TR.
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«Com ara mateix, que ningú pensa en Àfrica: estem massa ocupats en afers més importants. I la nostra

consciència, ben tranquil·la. Pensar-hi és complicat, intervenir és difícil. Deixem-ho córrer, doncs, deixem que es
moren o es maten.»

Joan Francesc Mira
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INTRODUCCIÓ

La principal motivació que vaig trobar per fer aquest treball era intentar descobrir com un

país tan ric en matèries primeres encara es troba en vies de desenvolupament, fet que porta a
part de la seva població a jugar-se la vida intentant creuar el mar en unes condicions

deplorables tot intentant arribar a Europa. Per tal de contrastar millor la situació real del
continent africà, vaig decidir no tractar el tema a nivell general, sinó concretant la meva

recerca únicament en dos països que des de l’exterior sembla que visquin una situació
oposada: Zàmbia, un país considerat majoritàriament del tercer món, i Sud-àfrica, un país que

segons la informació que ens arriba és el país de l’Àfrica que més a prop és troba de formar
part del primer món, tot i estar també en vies de desenvolupament.

Ambdós països van ser colònies dels principals imperis colonialistes, els quals van aprofitar

per exportar totes les matèries primeres que van poder i, un cop van deixar d’obtenir
beneficis, decidiren marxar, quedant-se el país pitjor del que estava anteriorment degut a les
guerres que es van originar quan els colonialistes van dividir el territori segons els seus

interessos econòmics, sense tenir en compte la població que hi vivia a cada territori. Malgrat

aquesta semblança, però, tots dos països han evolucionat de dues maneres totalment
oposades i per tant intentaré descobrir on es van separar els seus camins.

Per tant, la hipòtesi del meu treball seria esbrinar com dues excolònies han anat creixent des

que varen obtenir la seva independència, per així saber si la seva situació és perquè són països
pobres o han estat empobrits per les polítiques que s’han dut i es continuen duent per les
grans potències de l’actualitat. Per aconseguit el meu objectiu hauré d’entendre primer la seva
història, conèixer com viuen els habitants dels territoris i si tenen o no riquesa al seu subsòl.

Fer aquest treball amb l’ajuda del programa Argó de la UAB ha estat una bona experiència, ja

que en un tema com aquest que costa trobar informació han estat molt útils els links i els
documents que m’ha enviat la meva tutora per poder trobar la línia que seguiria el meu
treball. També destacaria la importància de la biblioteca de la UAB en la qual he pogut trobar

llibres que han estat fonamentals per lligar la informació trobada a Internet i que a causa de la

seva escassa popularitat o antiguitat no és troben a la xarxa de biblioteques de Barcelona, el
més proper a aquests dos països són guies de viatge.

Al principi, la idea era poder col·laborar amb ONGS i així apropar-me més a la situació actual

dels països, vaig enviar diversos correus que no han estat respostos. Però buscant per la xarxa
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he trobat una sèrie de blogs i notícies sobre el treball que han dut a terme a Zàmbia diverses

congregacions i empreses per millorar la vida de la població. Un altre factor que va fer que

decidís Per sort ha coincidit que aquest any l’escola fa el projecte “Share the light” que
consisteix en què alguns nois d’electricitat de cicle superior marxin a Zàmbia juntament amb

els joves de segon de batxillerat de l’escola anglesa de Farnborough per ajudar a reformar
algunes parts de la llar de nenes on es troba la congregació de les germanes de Mazabuka.
Aquestes donen llar a diverses nenes les famílies de les quals no es poden fer càrrec d’elles.

El treball està dividit en dos grans blocs que representen els dos països que estudiaré. Dintre
de cadascun sempre hi ha una petita fitxa sobre el país, la seva situació política i física, les
ètnies o pobles que hi viuen en el territori, una breu història del país, la situació econòmica i

en el cas de Zàmbia les diferents congregacions i empreses que han dut a terme una acció
solidària, la idea era fer el mateix amb Sud-àfrica però al tractar-se d’un país tan hermètic

respecte la seva situació interna a estat impossible trobar una ONG que treballes al país i que
expliques com havia estat la seva experiència.

Després dels blocs trobem els annexos on hi ha diverses entrevistes que ajudaran a entendre
millor la conclusió del treball, a més hi ha un diari del viatge que va fer la nostra escola i
imatges fetes allà per Marta Pujol una professora que va poder acompanyar als alumnes de
cicle superior a Zàmbia.
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1. DADES DE ZAMBÍA L’ANY 20131
Capital
Superfície
Població
Nom de l’Estat
Moneda
Idiomes
Densitat de hab/km2
Creixement anual
Mortalitat infantil
Esperança de vida
Població urbana

Lusaka

752.610 km2
14.075.099

República de Zàmbia
Kwacha

Anglès, chibemba, kiswahili, chilozi, sishona,...

18 hab./km2
3,2%

89 por 1000
56 anys
40%

Analfabetisme i escolarització de No hi ha dades
2n i 3r grau

Accés a Internet
Refugiats
PIB total
Creixement anual (5 anys)
PIB por hab.
Índex d’inflació

13,5%
240

20.678 milions d’US $
7,3%

1.469 US $
6,2%

Despeses en Educació (% del PIB) No hi ha dades.
Despeses en Defensa (% del PIB)
Deute extern
Servei del deute/Exportacions.
Importacions (% del PIB)
Principals proveïdores
Exportacions (% del PIB)
Principals clients
Exèrcit de Terra

1,5%

5.385 milions d’US $
2,2%
37%

Sud-àfrica (10,6%), Àsia (28,2%) i Suïssa (36,5%)
46%

Suïssa (34,1%), Sud-àfrica (20,4%) i UE (12,1%)
14.000 persones

IKUSKA, Països d’Àfrica <<http://www.ikuska.com/Africa/>> [Consultada el 23.03.2016 - les dades pertanyen
a l’any 2013]
1
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Exèrcit de Mar
Exèrcit de l’Aire
Organismes Internacionals

No té.

1.6000 persones

ACP (Àfrica-Carib-Pacífic), COMMONWEALTH, UA
(Unió

Africana),

BAD

(Banc

Africà

de

Desenvolupament), COMESA (Mercat Comú de
l’Àfrica Austral i Oriental), SADC (Comunitat de
Desenvolupament de l’Àfrica Austral).
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2. SITUACIÓ POLÍTICA I FÍSÍCA DE ZÀMBIA
2.1.

Situació política de Zàmbia2

Fig. 01. La imatge mostra la repartició política
d’Àfrica i la part pintada és la part de territori que
ocupa Zàmbia dins del continent africà.
Situació geogràfica del país
Limita al nord amb Tanzània i República

Democràtica del Congo, al sud de Moçambic,
Zimbabwe, Botswana i Namíbia, al est amb
Malawi, i a l’oest amb Angola.

Fig. 02. Mostra les diferents
ciutats que hi ha a Zàmbia i els
països amb els quals limita.
IKUSKA, Mapes d’Àfrica <<http://www.ikuska.com/Africa/>> [Consultada el 23.03.2016 - les dades pertanyen
a l’any 2013.]
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2.2.

Situació física de Zàmbia

Relleu del país
Té un relleu muntanyós amb nombroses depressions i enfonsaments tectònics. L’altitud

mitjana no supera els 1500 mts, i les

depressions són freqüentment de caràcter
pantanós o recorregudes per rius com el Kafue,
o per llacs com el Bangweulu, Mweru i Kariba.

En l’est i en direcció nord-oest-sur-oest, i

s’estenen els monts Muchinga, que arriben als
2164 mts en el mont Myika. Predominen la
sabana i la selva.
Fig. 03. Mapa físic del territori que
ocupa Zàmbia.
Rius3
Els rius principals són el Zambeze,
el Kafue i el Luangwa.

El Zambeze és un riu de l’Àfrica
Austral, és un dels rius més llargs
del continent africà després del Nil,

el Congo i el Níger i a més és el més
llarg de tots els que desemboquen
Fig. 04. Mapa físic d’Àfrica on està ampliada Zàmbia.

en l’Oceà Índic. Té una longitud de
2.574 km. Neix on Zàmbia limita
amb la República Democràtics del

Congo i Angola, per tant, creua Angola, Zàmbia, Namíbia, Zimbabwe i Moçambic. La seva conca

fluvial té una superfície d’uns 1.390.000 km2. Aquest riu compta amb nombroses
interrupcions durant el seu camí, l’exemple més conegut són les Cataractes Victòria
considerades les més grans del món i declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO en
3

WIKILINGUA, Zambeze <<http://www.wikilingua.net/>> [Consultada el 09.06.2016]
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1989. El riu té dues grans preses, la Presa de Kariba i la Presa de Cahora que es dediquen a la
producció d’energia hidroelèctrica. A més a més també hi ha una petita estació hidroelèctrica
a les Cataractes Victòria.
Clima4

El clima és tropical amb oscil·lacions tèrmiques estacionals que varien entre els 15ºC de
mitjana al juliol i el 20° de mitjana al gener.

Zàmbia té un clima temperat a causa de la seva altitud. Hi ha tres estacions clarament
diferenciades:

• Estació seca (des de mitjans d’abril fins a l’agost): les temperatures baixen de nit i el
paisatge és verd i exuberant/grandiós.

• Estació càlida (des de setembre fins a mitjans de novembre): és la millor per poder
observar la fauna gràcies a la poca vegetació que hi ha.

• Estació humida (des de mitjans de novembre fins a mitjans d’abril): és perfecta per
l’observació d’aus, encara que alguns campaments i parcs nacionals han de tancar
perquè les carreteres estan inundades.

Cal aclarir que les precipitacions són més abundants al nord del país.

4

LONELY PLANET, Destino Àfrica/Zàmbia <<http://www.lonelyplanet.es >> [Consultada el 08.06.2016]
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3. LA SOCIETAT A ZÀMBIA
En aquest apartat he decidit centrar-me només en el poble5 de Mambwe i l’ètnia6 dels Lozi
encara que en el territori zambià intenten conviure molts més pobles i ètnies dels que
explicaré a continuació.

3.1. Poble de Mambwe
Localització: a Zàmbia es troba al nord-est de

la província del Nord-est, al sud del llac
Tanganyika7.

Idioma: en alguns centres urbans grans com
Mbala, és parla una barreja de Mambwe i

Bemba. En altres llocs la barreja es entre
Mambwe i Swahili. En el país Mambwe-

zambià s’utilitza el Bemba com idioma
d’ensenyament a les escoles.

Pobles veïns: Bemba, Nyanja, Holoholo.
Economia: els cultius principals son el blat, les

mongetes i el sorgo.

Fig. 05. El següent mapa mostra les diferents
llengües que es parlen al territori de Zàmbia.
Al poble Mambwe li correspon el numero 4.

Societat: els fills són l’objectiu social i familiar més important de
la comunitat Mambwe. L’esterilitat esta vista com una maledicció

i pot portar molts problemes dintre d’un matrimoni. El divorci o
tenir una segona parella no són coses estranyes quan una parella

no té fills. Sovint es consulta a un bruixot per trobar la “medicina”
5

Poble: conjunt dels habitants d’un territori, d’un país, units per vincles socials i polítics i per una identitat
cultural comuna forjada històricament.
6 Ètnia: comunitat humana definida per criteris culturals o lingüístics.

7 IKUSKA, Etnologia d’Àfrica <<http://www.ikuska.com/Africa/>> [Consultada el 23.03.2016 - les dades
pertanyen a l’any 2013].
També informació extreta del llibre Willis, R. G. The Fipa and related peoples of south-west Tanzania and northeast Zambia . London: International African Institute, 1966.
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que permeti a una parella superar el problema de l’esterilitat.

Cada fill d’una família Mambwe rep des d’abans del seu naixement el que es coneix com el

“nom del cordó umbilical” que normalment és posat pels avis o un altre membre gran de la
família. El “nom del cordó umbilical” sol ser el d’un membre difunt de la família. Es creu que la
persona morta torna a través del nadó.

Els nadons solen continuar alletats durant dos anys o més a no ser que la mare es quedi
embarassada. Es creu que un nadó que és alletat per una mare embarassada corre el perill de
morir.

Normalment un home que desitja casar-se utilitza els serveis d’un intermediari que tracta
l’assumpte amb la família de la núvia. Aquest intermediari pot ser un amic o un familiar del

nuvi. El nuvi dona diners als pares de la noia com a compromís de matrimoni i com mostra de

què els nuvis estan d’acord en casar-se, però aquests diners seran retornats al nuvi el dia en
què se celebri el casament. Quan arriba el dia de la boda, la núvia és acompanyada per una
dona més major (Nachimbuza), que es la responsable d’ensenyar-li tot el que la núvia

necessita conèixer sobre el matrimoni i administració de la casa. Aquesta dona estarà al costat
de la nova casada per donar-li suport i ajudar-la durant tota la vida.

Un casament comporta diversos dies de

celebració. Des de dies abans de la boda
les famílies comencen a preparar grans

quantitats de cervesa per a tots els
familiars, veïns i amics que vindran a la
celebració. El dia abans de la boda, el nuvi

va a la casa de la núvia on els dos reben
Fig. 06. Exemple d’un casament a Zàmbia on podem
apreciar la seva vestimenta durant la celebració del
matrimoni

orientacions

i

consells

sobre

el

matrimoni. A partir de llavors, començarà
la música que es mantindrà al llarg de la

nit. L’endemà, el nuvi va a buscar a la

núvia i l’espera a l’entrada de la casa. Quan finalment surt la núvia, hi ha una gran celebració i

mostres d’alegria general. Els nuvis, seuen junts i ja estan oficialment casats. El nuvi, deixa a la

núvia i es dirigeix cap a la seva casa. La núvia el seguirà més tard. Passen la nit junts mentre la
celebració continua.
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L’endemà, la núvia torna a casa dels seus pares i el nuvi és instruït durant aquest dia sobre
què s’espera d’ells. Finalment, el pròxim dia el nuvi va a buscar a la núvia a casa dels pares de
la noia i un cop junts començaran la vida en comú.

La societat Mambwe és patrilineal, els nens són preferits sobre les nenes perquè ells
continuaran el nom familiar. El marit exerceix autoritat en la casa. La poligàmia no és

estranya. La separació és quasi desconeguda. El divorci és el resultat de problemes diversos
entre la parella, la causa més habitual és la falta de fills.

Els nens són instruïts pels pares a través de proverbis i contes. Els pares, però, no poden

parlar amb els seus fills sobre el sexe. Ells han de rebre aquesta instrucció dels avis. Qualsevol
adult té la responsabilitat de corregir a la persona més jove quan infringeix una norma social
o cultural de la tradició Mambwe.

Quan mor un cap de família, els més propers decideixen qui és el seu successor i un cop
escollit, aquest assumeix la responsabilitat del càrrec i participa en l’herència del difunt.

Quan un noi tingui quinze anys, construirà la seva pròpia casa i viurà separat dels seus pares,
encara que continuarà dinant amb la seva família.

Les dones i les noies madures porten vestits llargs perquè està considerat tabú per un home
veure les cuixes. Els homes vesteixen pantalons. Als més grans els agrada cobrir-se amb una
espècie de manta anomenada vitambala i barret.

Religió: la majoria dels Mambwe, inclús aquells que es consideren cristians, creuen que els
difunts tornen a la vida en forma de fantasmes que turmentaran als seus descendents i
familiars, o en forma d’esperits benefactors que protegiran i ajudaran a la seva família.

Els bruixots tenen el poder per comunicar-se amb els morts i es recorre a ells en temps de
problemes. Per als Mambwe les persones no es moren per causes naturals sinó que es el
resultat d’algun embruixament. Quan algú és acusat d’haver embruixat a una altra persona i es

considera innocent, recorre al bruixot que li donarà una medicina que mostrarà la seva
innocència o culpabilitat.

Antigament es mantenien llocs especials on es guardaven urnes amb les restes dels
avantpassats que eren visitats pel culte i l’oració en temps de problemes de sequera, morts

estranyes, etc. Encara avui dia, algunes persones grans tenen llocs al bosc on van a vegades a
resar.
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3.2. L’ètnia dels Lozi
Localització: a Zàmbia es troba a la regió de Barotseland que comprèn les províncies de l’Oest
i Sud, a prop de Livingston.

Idioma: el seu idioma s’anomena Silozi.
Pobles veïns: Kavango.
Història: els Lozi8, també anomenats

Barotse, constituïen un dels quatre

regnes històrics de Zàmbia. Avui, el seu

idioma és un dels quatre idiomes oficials
de Zàmbia i domina a l’oest del país.

L’origen del regne Barotse es troba en
els primers anys del segle XVII, quan els

BuLozi van emigrar al territori del poble

Luyi, íntimament relacionat amb la gent

de Lesotho actualment, i per aconseguir

Fig. 07. Imatge d’un grup de soldats Barotse.

el control del territori van crear les primeres estructures monàrquiques centralitzades. Van

aconseguir sotmetre a la seva direcció política i administrativa a diversos pobles conquistats
(Kwanda, Makoma (Bamakoma), Mbowe (Mamboe), Mishulundu, Muenyi (Mwenyi), Mwanga,

Ndundulu, Nygengo, Shanjo, i Simaa) que adoptaran el seu idioma i cultura, i altres (Tonga,

Lukolwe, i Subia) que mantindrien fins a l’actualitat les seves diferencies idiomàtiques i
culturals.

Més tard, van perdre el poder temporalment, quan van ser conquistats pels Kololo, un grup

del sud que va governar el regne de 1838 a 1864, durant el període conegut com a Mfecane.

En 1864, un dels prínceps Luyi (conegut com a Lozi) va recuperar el poder dels Kololo
restablint el seu govern.

Llavors, els interessos britànics i portuguesos havien començat a penetrar en el seu territori.

Els primers tractats entre anglesos i Lozi, signats en 1890 i 1900, va suposar el control
administratiu del regne Lozi per part de la “British South Africa Company”, encara que van
IKUSKA, Etnologia d’Àfrica <<http://www.ikuska.com/Africa/>> [Consultada el 23.03.2016 - les dades
pertanyen a l’any 2013].
8
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mantenir una autonomia política considerable. En els anys següents a poc a poc van anar

perdent aquesta autonomia. De 1924 fins als anys 50 van formar part de Rhodèsia del Nord,
actual Zàmbia. A continuació, van ser incorporats en la Federació de Rhodèsia i Nysaland
(actual Zàmbia, Zimbabwe i Malawi). En 1961, el rei Lozi envià representants als britànics per

sol·licitar la independència de Zambian, van signar un acord pel qual Barotseland passava a

formar part de Zàmbia, però conservant els seus privilegis tradicionals. En 1969 una nova llei
fa que Barotseland es converteixi en una província més de Zàmbia, perdent definitivament la
seva autonomia política i administrativa.

Fins a 1980 els Lozi van estar relativament callats en relació als seus drets polítics perduts.

Kenneth Kaunda, president des de la independència, havia pogut aplicar les ànsies
independentistes del poble Lozi incloent al seu governant tradicional en el Comitè Central del
Partit. Encara que, quan altres moviments polítics van començar a exigir un sistema multi

partidista, els Lozi van plantejar el tema de la seva autonomia. En les primeres eleccions
multipartidàries de 1991, el poble Lozi va votar abrusadorament pel MMD (Moviment per la
Democràcia Multipartidista), el principal partit de l’oposició, amb la promesa que els
concediria l’autonomia si arribava a governar.

Fracassat el camí de les urnes i davant el constant silenci de Kaunda a les seves demandes,
diversos grups van començar a organitzar-se militarment. Les lluites per recuperar el seu

autogovern van continuar i el govern de Lusaka va reaccionar amb detencions i repressió de
manifestacions.

Per la seva part, els Lozi de Namíbia, des del primer moment de la independència, en 1990,
van demanar l’autonomia política. En agost de 1999. I després de diversos atemptats amb
explosius en Katima Mulilo, el president Nujoma va decretar l’estat d’excepció.
Economia: els cultius principals són el blat, les

mongetes i el sorgo. La producció agrícola Lozi
esta marcada per dues estacions climàtiques

molt diferenciades: l’estació plujosa d’uns 5

mesos de duració, comença en novembre i
porta amb ella inundacions a les riberes del riu
Zambeze. Els principals cultius de la seva
economia de subsistència són el mill, la iuca, el

sorgo i el blat de moro, i altres de menor

Fig. 08. Imatge que mostra el sistema
que tenen els Lozi per a treballar les
seves terres.

importància com la xufa, la patata dolça, les llenties i els melons. La majoria del cultiu es fa
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amb aixades, sent l’arada, no sempre pràctic, de recent introducció. És habitual la cria pel
consum familiar de vaques, pollastres, cabres i ovelles. La caça i la pesca i la recol·lecció de
fruits silvestres completen la dieta Lozi.

Societat: la família nuclear constitueix la unitat econòmica bàsica de la societat Lozi. En el cas

de matrimonis polígams cada esposa té un habitatge separat i els seus propis horts i animals.

Ella es lliure de disposar del producte del seu treball i rep una porció del producte del marit.

La cooperació en la producció i consum entre les co-esposes no sol ser habitual. L’ideal
tradicional es que cada esposa només produeix pel seu marit i els seus fills. Per exemple, és
normal que una esposa prepari el menjar per a tota la família. Els matrimonis són legitimats
mitjançant el pagament d’un petit dot.

La major de les esposes té privilegis en la distribució del menjar produït pel marit, però no té

autoritat sobre les altres esposes. L’índex de divorcis és elevat, no és estrany que una Lozi
hagi tingut diversos companys al llarg de la seva vida. Encara que es prohibeixen els

matrimonis entre parents íntims, es donen alguns entre cosins, però amb la condició que
aquests matrimonis no poden ser dissolts mitjançant el divorci.

El sistema hereditari combina els sistemes matrilineal i patrilineal de la complexa forma

següent: els termes de parentesc utilitzats per la primera generació ascendent s’utilitzen
també per als membres de la tercera generació ascendent. En canvi, els membres de la segona

i quarta generació ascendents s’agrupen sota un sol terme de parentesc. Científicament aquest
sistema rep el nom de hawaià, per ser Hawaii on primer es va trobar i estudiar aquest sistema.

El poble és la unitat major d’organització territorial pels Lozi. Els drets per utilitzar terres del

poble i els llocs de pesca depenen de la residència dintre del poble. Els problemes sobre la
terra i litigis de la comunitat són resolts per l’autoritat del cap tradicional, encara que és un
paper hereditari per via paterna es sol trencar quan es considera que hi ha una altra persona

més capaç. La inundació estacional de terres per la crescuda del riu Zambezi obliga al seu
abandonament durant una part de l’any. En alguns casos, tota o la majoria de la població d’un

poble es desplaça juntament amb les seves terres a llocs més alts, però sovint el poble sencer
es dispersa, amb els seus membres i amb parents d’altres pobles. Hi ha un constant flux de
persones d’un poble a uns altres per diverses raons a més d’aquest flux estacional.

Durant els dies del regne Lozi, no hi havia cap organització territorial superior a l’aldea, llevat
el regne en el seu conjunt. Amb l’administració britànica, els pobles es van organitzar en

districtes, els districtes en la Província de Barotse, i la província forma part d’una unitat

política més gran. Durant el regne Lozi existia una organització jeràrquica basada en criteris
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no territorials. Els membres d’un sector devien obediència al cap del sector. Els sectors eren
principalment el judicial, el de l’exèrcit i les unitats administratives. El regne Lozi estava
socialment molt estratificat. En el cim estava la reialesa (linabi i bana bamulena) composta

per tots aquells que descendien bilateralment d’un rei fins a la quarta o quinta generació. Els

marits de les princeses (boishee) i els plebeus relacionats amb la reialesa (likwanabi) també

eren part de l’estrat alt. Per sota d’ells estaven els plebeus ordinaris. Els esclaus i serfs van

formar els estrats més baixos, però en 1906 van quedar abolides les institucions de servitud i

esclavitud. El rei era la figura suprema del regne. A més, les corts dels Lozi tenien diversos
majordoms, consellers i membres de la reialesa, que participaven en la presa de decisions. La
persona amb més autoritat després del rei era el ngambela, el primer conseller, un plebeu que
representava els interessos dels plebeus de la cort.

Amb la dominació dels britànics les prerrogatives i funcions del rei van ser a poc a poc

retallades. Primer els van ser arravatades les principals funcions de recaptació d’impostos;
més tard el seu poder en matèria judicial només arribava fins a la resolució dels casos legals
menors i després aquests van ser sotmesos al sistema judicial zambià. En 1965, pràcticament

havien desaparegut les últimes restes de l’administració autònoma Lozi, incloent-hi el
referent a la distribució de terres.

Religió: tenen una religió monoteista que inclou l’existència d’esperits i éssers sobrenaturals

inferiors. Antigament era molt diferent la litúrgia que es feia amb motiu dels rituals i ofrenes

durant els enterraments de reis i princeses, de les celebrades amb la mort de la resta de la

població. En els primers intervenien els sacerdots que intervenien entre els Lozi i els esperits
dels seus governants anteriors, mestres que els rituals de la resta eren de caràcter més
individual. La bruixeria, l’endevinació, l’exorcisme, i l’ús d’amulets són elements de la religió
Lozi.
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4. BREU HISTÒRIA DE ZÀMBIA
El territori actual de Zàmbia va ser originalment poblat per tribus Khoisan de caçadors-

recol·lectors, que van ser desplaçats fa uns dos mil anys per pobles migratoris, més avançats

tecnològicament. A partir del segle XII, comença la gran migració Bantu que poblaria gran part
del continent.9

Entre aquests pobles es trobaven els Tonga (també anomenats Batonga) que van ser els
primers a establir-se a Zàmbia. Els Nkoya probablement van arribar abans, establint-se en el
territori de dels regnats Luba-Lunda del nord.10

Altres grups van continuar arribant, amb un gran influx entre els segles XVII i XVIII. Aquesta

immigració provenia dels Luba i Lunda originaris de l’actual República Democràtica del Congo
i el nord d’Angola. Al llarg del segle XIX van arribar els nguni des del sud. Como a
conseqüència del Mfecane.11
Colonització europea

En l’època d’invasió britànica de l’àrea, l’estat més poderós de Zàmbia era el dels lozi, que sota
l’autoritat del cap Lewanika va sol·licitar la protecció britànica.

El rei lozi i un representant de la Companyia Britànica de Sud-àfrica van signar un pacte de

protecció en 1889. Harry Johnston afegí a l’Imperi Britànic Zàmbia oriental durant la seva
conquesta de Nyadalandia (Malawi) i un resident regular britànic va ser enviat a Lewndika en
1897. Tres anys més tard, el govern britànic va assumir la jurisdicció sobre tota l’àrea.

El govern britànic de Zàmbia (en aquella època Rhodesia del Nord) va ser similar a la resta

dels territoris africans, constituïts per una mínima autoritat executiva central d’europeus que
presidia un governador; el sistema de govern indirecte va permetre una gran llibertat als
governs locals.

A partir de 1915 va haver un fet important, el descobriment de coure al nord, fet que va

provocar l’ampliació del ferrocarril i la construcció de les primeres fundacions en l’anomenat
Copperbelt.

IKUSKA, Etnologia d’Àfrica <<http://www.ikuska.com/Africa/>> [Consultada el 23.03.2016 - les dades
pertanyen a l’any 2013]
ECURED, Zàmbia <<http://www.ecured.cu/Zambia>> [Consultada el 05.04.2016]
10 Informació extreta el llibre: Kaunda, K. D. Zambia shall be free : an autobiography.Capítols: Organazing
Secretary, Northern Province I African Opinion [Consultada 28.05.2016]
11 Informació extreta del llibre: Willis, R. G. The Fipa and related peoples of south-west Tanzania and north-east
Zambia. [Consultada 10.08.2016]
9
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A inicis de la Segona Guerra Mundial, Zàmbia

s’havia convertit en un important productor de

coure; la urbanització del nord va començar en
aquell moment. La indústria del coure va

suscitar l’arribada de tècnics i administradors
europeus al país i, encara que mai els europeus

van aconseguir el control polític tenien
Fig. 09. Imatge de soldats anglesos amb
residents locals Rodhesia a mitjans del segle XX.

Rhodesia del Sur (actualment Zimbabwe), es

van convertir en una força dominant de la vida

de Zàmbia.

En 1953, sota la pressió de la minoria blanca de

Rhodesia del Sur, el govern britànic va forçar la creació de la Federació de Rhodesia i

Nysalandia. Va ser dominada per la població blanca dels territoris i el govern central, presidit
per lord Malvern i sir Roy Welensky, va ser un reflex de la política de Rhodesia del Sur.

La federació va ser condemnada des del seu naixement per tots els polítics africans del país. El
camí cap a la independència va ser més dur per Zàmbia que per a altres territoris africans
britànics, ja que la federació havia de ser dissolta prèviament. Malawi ho va aconseguir
gràcies a la pressió exercida pels nacionalistes de Zàmbia, dirigits per Kenneth Kaunda.

Entre 1953 i 1963 Zàmbia va formar part de la Confederació de l’Africa Central, una fórmula
politico-administrativa suavitzada de segregació racial.

Les autoritats colonials van acceptar la independència en 1964, després de la celebració de les
eleccions guanyades pel Partit Nacional unit per a la Independència, dirigit per Kaunda.

Immediatament després d’haver aconseguit la independència, el país es va veure implicat en
la guerra de Zimbabwe, tancant les fronteres amb aquest i donant asil polític als dirigents del

ZAPU, dirigit per Joshua Nkomo i també, a les forces guerrilleres del ZIPRA. Després de la
independència de Zimbabwe en 1980, els dos països van presidir tant l’Organització per la
Unitat Africana com la Línia del Front que agrupava als països enfrontats al règim de
l’Apartheid de Sud-àfrica. A més va tenir una important participació en les negociacions per a
la independència de Namíbia i en les conversacions multilaterals per aconseguir la pau en la
guerra civil angolesa.

De 1973 a 1991, Zàmbia, igual que molts països recentment independitzats, va mantenir la

seva política interna de l’unipartidisme. Però, les protestes polítiques exigint la
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democratització de la vida política amb la consegüent llibertat de partits, van portar a Kaunda
a comprometre’s amb la convocatòria d’un referèndum nacional que finalment va ser ajornat.

L’1 d’octubre de 1991 es van realitzar les primeres eleccions multipartidismes que van donar
una majoria considerable al Moviment per la Democràcia

Multipartidària (MMD), amb

Chiluba com candidat. Entre els canvis que el nou President es va comprometre a suavitzar les

restriccions sobre la implantació d’empreses estrangeres en el país, la normalització de les
relacions comercials amb Sud-àfrica i el reconeixement de l’Estat d’Israel.

Chiluba va portar amb èxit el procés de transició del sistema polític, va introduir a Zàmbia en

l’economia del mercat i després d’aquests canvis va aconseguir finançament internacional i
assistència tècnica pel desenvolupament iniciat en el reemborsament del deute extern.

Durant el seu mandat i abans de les eleccions següents de 1996, es van produir greus tensions
regionals i amb rerefons d’acusacions de desigualtat en el tracte polític i econòmic per part
d’alguns dels grups ètnics que conformen l’estat zambià.
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5. SITUACIÓ ECONÒMICA DEL PAÍS
5.1. Relacions econòmiques
Les importacions principals són el petroli cru, els refinaments de productes petrolífers, els
béns manufacturats, la maquinaria, l’equip de transport i els productes alimentaris.

Les exportacions principals són el coure, el cobalt, la pista de zinc, el cotó i verdures.

Els socis principals de comerç són el Japó, Malawi, Cap al sud d’Àfrica, Tanzània i UK.
5.1.1. Resum sobre el llibre China en África : ¿ayuda o arrasa?

A continuació hi ha el resum d’una sèrie de capítols que vaig considerar que eren importants
per entendre la situació que viu actualment el continent12.
Capítol II: Les relacions de Xina amb Àfrica
Xina actualment és un membre energètic del Banc Africà del Desenvolupament per tal de

complir amb la promesa que va fer a la Cimera Xina-Àfrica on es comprometia a crear fons pel
desenvolupament del país.

Hi ha un llistat de diferències molt important entre la relació de Xina-Àfrica i Europa-Àfrica
1r) Xina mai va comerciar amb esclaus africans.

2n) No hi ha una tradició de colonialisme, genocidi i espoli entre els xinesos i els africans.

3r) Xina va contribuir a l’alliberació del continent africà amb suport diplomàtic, polític, social i
militar.

4t) Tots dos països formen part del bloc Sud-sud en l’Organització Mundial del comerç,
oposant a l’hegemonia de EE.UU.

5è) Xina s’oposa a les polítiques que durant més de 30 anys han empobrit el continent Africà. I
a la Cimera de Pequín va establir una estratègia per ajudar al continent a modernitzar-se en
tots els aspectes.

El contacte de Xina i Àfrica negra va ser a finals dels anys 50, quan la primera va cooperar amb

la segona donant-li infraestructures a preus baixos. Per aconseguir el desenvolupament del
país és necessari que tota la seva població treballi unida per aconseguir-lo.

12 Informació extreta del llibre: China en África: ¿ayuda o arrasa? : [perspectivas africanas sobre la irrupción del
gigante asiático y sus consecuencias.Capítols 2, 3, 7 i 8. [Consultada durant l’agost de 2016]
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Capítol III: Àfrica i els seus tresors.
Els indis van comerciar amb els africans abans que els europeus però van respectar la seva
independència, ja que no van intentar colonitzar el territori. Després tot va canviar amb la

conferencia de Berlín (1884-1885), on Bismarck va afirmar que qui controlés Àfrica
controlaria Europa. A més Walter Rodney al llibre How Europe Underveloped Africa13 mostra
les conseqüències de la colonització europea.

Abdurram Mohamed Babu, parla de com la relació de Xina amb Àfrica es beneficiosa per tots
dos. Això ho mostra en el seu llibre The Future that Works, on deia que per trencar amb la

dependència que partia Rhodesia (regne del qual Zàmbia era una part) era necessari acabar
amb la lògica colonial d’importar matèries primeres.14

Allà els americans estan mal vistos mentre que els xinesos són recolzats per la població

gràcies a les declaracions de Mao, ell va afirmar que tots dos països creixerien units, a més la
Xina ha construït diverses infraestructures per a la població angolesa. La Xina és conscient de

la importància del poder econòmic per aconseguir matèries primeres que el poder militar del
qual presumeix els Estats Units. L’estratègia que volen dur a terme els xinesos és unir-se a

Àfrica i això poder devaluar el valor del dòlar i d’aquesta manera ser la primera potència
mundial.

Capítol VII: Xina i la seva ajuda al desenvolupament.
Àfrica està desesperada per obtenir suport i així alliberar-se d’Occident, això fa que no estigui
en una situació d’igualtat enfront de Xina. L’ ajuda dels orientals no es completa per tant
també necessiten ajuda dels països d’Occident.

Els interessos econòmics i polítics dels diferents països fa que l’ajuda que arriba de les
Nacions Unides (ONU) sigui insuficient. Una dada alarmant es que encara que s’envien milions
a Àfrica el continent actualment és més pobre que fa 25 anys.
Capítol VIII: L’impacte ecològic.
El coure en Zàmbia es el producte més explotat al país. L’any 2005 es van extreure 555.000

tones i al 2006 més de 600.000 tones. Van ser 71 persones que van perdre la vida mentre
treballaven a les mines.

13
14

Informació extreta del llibre: Rodney, W. How Europe Underdeveloped Africa. [Consultat el 15.08.2016]
Informació extreta del llibre: Babu, A. M. The Future that Works. [Consultat el 15.08.2016]
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L’explosió que va tenir lloc a la mina de BGRIMM va ser l’accident més important de l’història
minera del país.

Encara que els xinesos sembla que volen ajudar, a les mines controlades per ells la seguretat
és molt escassa. Per aquest motiu Michael Sata va iniciar una campanya per expulsar als

xinesos del territori i aquests van amenaçar de retirar les ajudes del país si la seva iniciativa
guanyava. Finalment no va guanyar però va aconseguir el 29% dels vots.
5.2. Sectors d’Àfrica15
Sector primari
El sector primari: l’agricultura és la principal activitat econòmica en Àfrica. Hi ha dos models
molt diferents:

! El tradicional de subsistència, per al consum propi.
! El de plantació especulativa. L’abundància de

terres permet una explotació extensiva de

monocultiu, i quan s’esgota una plantació es
trasllada a un altre lloc pròxim, deixant la terra

improductiva i sense fertilitat. Es cultiven

productes per l’explotació i no per les necessitats

del país, com cafè, cocos, cotó, plàtans, sucre,

Fig. 10. Mostra un home recollint la
flor del cotó.

dàtils, cítrics, fruites i hortalisses mediterrànies. Com es tracten de productes secundaris
en la dieta dels països desenvolupats, són dels primers que es prescindeix en cas de crisi, i
estan subjectes a modes, per això són plantacions especulatives. La titularitat de les

plantacions va canviar de mans tres la independència, ara estan en mans autòctones.

Encara que, els canals de comercialització continuen en mans dels països rics, amb la qual
coses s’asseguren els màxims beneficis amb els mínims riscos.

La ramaderia és un altre dels recursos tradicionals, encara que, en gran part d’Àfrica no
existeixen pastos. Les grans sequeres de la sabana són un problema pel ramat, el que imposa
una explotació seminòmada i dificulta l’explotació. Es sol utilitzar per llet, i no per carn.

La pesca està molt estesa, sobretot en rius i llacs, però no suposa gairebé res en l’economia
dels països. Alguns bancs marins africans tenen una gran riquesa, com els de la costa de
Mauritània, però estan explotats per flotes estrangeres.

AFRICA CLASE BLOG, Sector primari, secundari i terciari <<http://africaclaseblog.blogspot.com.es/>>
[Consultada el 17.04.16]
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Per aquestes raons, la misèria i la fam estan presents en la major part del territori. L’ajuda

internacional intenta pal·liar aquesta situació, però al tractar-se de productes que no es
troben a la seva dieta tradicional, es canvien els hàbits alimentaris amb productes que no es
cultiven en el seu país, per tant a la llarga es referma la diferencia.

La mineria, silvicultura i explotacions forestals són activitats també de gran importància

econòmica, ja que els seus productes estan destinats a l’explotació. Les grans empreses

s’encarreguen de controlar aquesta activitat i els productes que s’extreuen són d’alt valor
afegit.

La mineria va ser una de les activitats bàsiques durant la colonització, i els jaciments trobats
continuen explotant-se. S’extreuen: ferro, manganès, coure, petroli, gas natural, bauxita, urani,
or, diamants...

S’exploten també els arbres de fustes tropicals exòtiques, arrasant el bosc a la recerca de certs
arbres i provocant graus problemes ambientals.
Sector secundari
La indústria esta molt poc desenvolupada, ja que, encara que el país és ric en matèries

primeres, la majoria de les industries són de capital estranger o es dediquen a la producció de
béns de poc valor afegit. Només Sud-àfrica té una indústria considerable, i només en certes

regions, com la zona del Cap. Una de les industries mes importants es la de la transformació

de productes agrícoles, perquè han de ser envasats i tractats en origen abans de vendre’s en
els països desenvolupats. Àfrica es el continent que menys energia consumeix, i el que menys
produeix. Això és un obstacle per la creació d’un teixit industrial estable. L’obstacle més gran
és la manca de capital africà i d’una burgesia mitjana.
Sector terciari
En general, els transports i la comunicació amb

l'interior són molt difícils i escassos. Falten

inversions per mantenir les velles línies de

ferrocarrils i carreteres que es van crear en l'època
colonial i construir-ne de noves. No obstant això, sí
que són bones les comunicacions amb l'exterior, a
causa de la importància de les exportacions. Als

països actuals, la capital sol ser el centre de totes les vies. Això impedeix que es construeixen
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vies de comunicació internacionals. Els serveis, en tractar-se de països subdesenvolupats, són
de mala qualitat. L'Estat tot just ofereix prestacions. Tot i això, països com Kenya, Tanzània,

Cap Verd, Egipte, Tunísia, Algèria o el Marroc són importants destinacions turístiques
apreciades pels països rics, i tenen una bona infraestructural.
5.3. Moneda del país

La moneda del país és diu kwacha. Kwacha (ZMK) = 100 ngwee. Hi ha bitllets de 10, 20, 50,
100, 500, 1000 i ZMK. I monedes d’1 ZMK, 1, 2, 5, 10, 20 i 50 ngwee.16
Esta limitada l’entrada o sortida de la
moneda nacional a 100 Kwachas. Els
passatgers que entrin o surtin de

Zàmbia han de declarar les divises si

excedeixen a 5000 dòlars o equivalen a
altres monedes.

16

IKUSKA, Comerç <<http://www.ikuska.com/Africa/>> [Consultada el 23.03.2016]
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6. DIFERENTS CONGREGACIONS I EMPRESES AMB PROJECTES A ZÀMBIA
6. DIFERENTS CONGREGACIONS I EMPRESES AMB PROJECTES A ZÀMBIA
6.1. Congregació de les germanes de la misericòrdia
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SERVE: és una organització de desenvolupament i voluntariat, compromesa amb la lluita contra la pobresa
arreu del món. (https://www.facebook.com/serve.in.solidarity/about/)
18
17 SISTERS
MERCY,
News <<http://www.sistersofmercy.ie
>>compromesa
[Consultada amb
26.09.2016]
SERVE: ésOF
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de desenvolupament i voluntariat,
la lluita contra la pobresa
arreu del món. (https://www.facebook.com/serve.in.solidarity/about/)
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18 SISTERS OF MERCY, News <<http://www.sistersofmercy.ie >> [Consultada 26.09.2016]
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6.2. Germanes de l’Esperit Sant (Sisters of Holy Spirit)

6.2.
Germanes
de l’Esperit
(Sisters
of Holy
Spirit) la qualitat de vida de les comunitats
L’objectiu
dels programes
onSant
participa
Toyota
és millorar
amb les quals treballa posant es practica projecte sobre salut, educació i seguretat.
L’objectiu dels programes on participa Toyota és millorar la qualitat de vida de les comunitats
Toyota Zàmbia Limited ha donat més de 110,000 kwachas a una escola catòlica de Mazabuka
amb les quals treballa posant
es practica projecte sobre salut, educació i seguretat.
per completar el bloc 1x3.19
Toyota Zàmbia Limited ha donat més de 110,000 kwachas a una escola catòlica de Mazabuka
El gerent d’ assumptes corporatius de Toyota Zàmbia, Gilbert Mfuya, va dir que la companyia
per completar el bloc 1x3.19
creu que participant en el projecte donen als joves pobres l’oportunitat d’obtenir una bona
El gerent d’ assumptes corporatius de Toyota Zàmbia, Gilbert Mfuya, va dir que la companyia
educació primària que és el dret que tenen tots els nens. Mfuya va donar K11,542 a l’escola de
creu que participant en el projecte donen als joves pobres l’oportunitat d’obtenir una bona
primària James Corboy.
educació primària que és el dret que tenen tots els nens. Mfuya va donar K11,542 a l’escola de
Toyota treballa amb les “Germanes de l’Esperit Sant” a Mazabuka per millorar la
primària James Corboy.
infraestructura de l’escola que va des de preescolar fins a l’equivalent a tercer de primària. La
Toyota treballa amb les “Germanes de l’Esperit Sant” a Mazabuka per millorar la
idea del projecte és millorar especialment l’aprenentatge dels nois a tercer i quart de
infraestructura de l’escola que va des de preescolar fins a l’equivalent a tercer de primària. La
primària.
idea del projecte és millorar especialment l’aprenentatge dels nois a tercer i quart de
La companyia ha invertit més de 201,000 kwachas en millorar les infraestructures de l’escola.
primària.
La secretaria general de les germanes, Mariana Bbalo va agrair la donació explicant que
La companyia ha invertit més de 201,000 kwachas en millorar les infraestructures de l’escola.
La secretaria general de les germanes, Mariana Bbalo va agrair la donació explicant que
19
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aquesta millorarà moltíssim l’escola. Aquests diners serviran per acabar de construir el bloc
on se situaran les classes pels alumnes de tercer i quart curs.
Bbalo afirma que donar educació als joves es una manera de millorar la situació en la qual
viuen molts joves, ja que segons ella aquests necessiten amor i protecció per sobreviure en
aquest món tan dur. També afirma que l’objectiu d’aquestes classes és que els joves es
converteixen en persones productives i que d’aquesta manera ajudin al desenvolupament de
Zàmbia.
I finalment assegura que es mostrarà un informe financer per explicar on s’han invertit els
diners rebuts.
6.3 Salesianes a Mazabuka (City of Joy)

Les salesianes de Mazabuka són una congregació establerta a Mazabuka, la seva llar
s’anomena City of Joy. Aquestes s’encarreguen de portar un llar únicament per a nenes que les
seves famílies no poden cuidar per diferents motius, la majoria relacionats amb temes
econòmics. A més algunes nenes tenen petits problemes això fa que la família no es faci càrrec
d’elles. A la llar les nenes estan dividides segons la seva edat, reben una educació i tenen petits
horts que cuiden per obtenir aliments. Moltes de les nenes marxen de la casa quan es casen i
aquelles que no ho aconsegueixen es queden a allà per treballar amb les monges20.
Fa molts anys que treballen amb l’escola salesiana de Farnborough i un any amb la nostra
escola, Salesians de Sarrià. Els anglesos les ajuden enviant diners perquè aquestes puguin fer
millores al terreny on es troba la llar, per comprar aliments i també enviant voluntaris que
durant dues setmanes veuran en què s’han invertit els diners i arreglaran alguns desperfectes.
Aquest any el grup de voluntari va dur a terme diverses tasques com pintar les parets,
arreglar el pati on es juga a voleibol, instal·lar un parell d’endolls, posar vàters i posar una
aixeta nova a la cuina. I a més els anglesos es van preparar per donar un parell de classes21.
També, hi ha un moment del dia en el qual sobren les porten a diferents nens dels voltants de
la llar perquè aquests puguin venir a jugar i a vegades també reben menjar. Aquests tenen
l’opció de rebre educació primària per després accedir a una escola, en molts casos els és
impossible accedir-hi ja que no tenen recursos econòmics. Per aquest motiu cada any els
anglesos bequen a un parell de nens perquè puguin anar a estudiar a la capital del país. Les
germanes van adonar-se que els nens necessitaven rebre esmorzar per poder estar atents
durant la jornada escolar. En molts casos és l’únic àpat que fan al dia i amb només deu euros
es pot pagar l’esmorzar de tot l’any d’un nen, que és una barreja de micena i agua. Els nens
que es troben al programa tenen entre nou i disset anys i estan agrupats segons els seus
coneixements i no per edats.
A més, tenen un programa de formació professional, que proporciona formació tècnica,
professional i empresarial a homes i dones joves de Lusaka.
Els conceptes estan qualificats per TEVETA (Technical Vocational and Entrepreneurship
Training Authority). Aquesta organització col·labora amb agencies governamentals i amb
organitzacions de les diferents comunitats per solucionar el problema de la falta d’educació
dels joves, la pobresa i la falta de treball.
Hi ha diferents tipus de cursos:
SALESIANS SISTERS, << http://www.salesiansisterscityofhope.org>> [Consultada 08.10.16]
Annexes es pot trobar un diari sobre les activitats fetes pel grup i diverses imatges que mostren la situació del
país.
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- Serveis d’hotel i càtering: s’ha convertit en popular perquè prepara als joves per treballar en
el sector turístic i en el d’indústries d’hospitalitat utilitzant un equip de càtering modern i
ordinadors.
- Informació tecnològica: els alumnes aprenen a treballar amb els aparells electrònics de
l’actualitat.
- Dissenys i patrons: s’ensenya als alumnes a crear i dissenyar peces de roba.
- Com organitzar la llar: s’ensenya a les mares solteres i a aquelles donen que no podem
permetre’s un ensenyament llarg.
Actualment el grup està format per quinze membres.
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1. DADES DE LA REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA L’ANY 2013 22
Capital
Superfície
Població
Nom de l’Estat
Moneda
Idiomes
Densitat de hab/km2
Creixement anual
Mortalitat infantil
Esperança de vida
Població urbana
Analfabetisme
Escolarització de 2n grau
Escolarització de 3r grau
Accés a Internet
Refugiats
PIB total
Creixement anual (5 anys)
PIB por hab.
Índex d’inflació

Pretòria

1.221.037 km2
51.189.307

República de Sud-àfrica
rand

Afrikaan, anglès, xhosa, zulu, sotho,...

42 hab./km2
1,2%

45 per 1.000
55 anys
62%
7%

95,8%
15,4%
414%
429

384.313 milions d’US $
2,5%

7.508 US $
5,5%

Despeses en Educació (% del PIB) 6% del PIB
Despeses en Defensa (% del PIB)
Deute extern
Servei del deute/Exportacions.

1,2% del PIB

137.501 milions de US $
7,9%

IKUSKA, Països d’Àfrica <<http://www.ikuska.com/Africa/>> [Consultada el 23.03.2016 - les dades
pertanyen a l’any 2013]
22

118

124

BLOC II: SUD-ÀFRICA

Importacions (% del PIB)
Principals proveïdors
Exportacions (% del PIB)
Principals clients
Exèrcit de Terra
Exèrcit de Mar
Exèrcit de l’Aire
Organismes Internacionals

31%

Àsia (43,1%) , UE (35,1%) , EEUU (6,9%)
28%

UE (34,6%), Àsia (31,1%), EEUU (12,1%)
37.100 persones

6.244 persones

10. 653 persones

ACP, COMMONWEALTH, UA, BAD, SADC, IOR-ARC,
SACU
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2. SITUACIÓ POLÍTICA I FÍSICA DEL PAÍS23
2.1. Situació política
Limita

al

nord

amb

Namíbia,

Botswana i Zimbabwe, al sud amb

els Oceans Atlàntic i índic, al nord-

est amb Moçambic i Swazilàndia, a
l’est amb l’Oceà Índic, i a l’oest amb
Namíbia i l’Oceà Atlàntic.

Fig. 11. Mapa amb les principals ciutats de Sudàfrica i al fons es troba el relleu.
2.2. Situació física
Relleu del país
El seu relleu esta format per un conjunt d’altiplans

envoltats per elevacions muntanyoses, i dividides
per nombrosos valls fluvials. Les principals

formacions son: el Langeberg i el Cedarberg en
l’oest; al sud, les serralades de Nweveldberge,

Zwartberg i Tafelberg, separades pels altiplans del
Gran Karroo i el Petit Karroo. Al sud hi ha els
monts Drakensberg.

Rius i litoral24

Fig. 12. Mapa que mostra el relleu de Sudàfrica.

Els rius més importants són l’Orange, el Vaal, el Caledon, el Limpopo i l’Olifants.
23
24

IKUSKA, Països d’Àfrica, Sudàfrica <<http://www.ikuska.com/ >> [Consultada el 21.04.2016]
WIKILINGUA, Riu Orange<<http://www.wikilingua.net >> [Consultada el 08.06.2016]
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El riu Orange és el segon riu més important del sud d’Àfrica
després del Zambeze.25 Té el seu naixement a les muntanyes

Drakensberg a Sud-àfrica i recorre la frontera entre aquest
mateix país i Lesotho, està a uns 193 km de l’Oceà Índic.

Fig. 13. Imatge obtinguda
gràcies a un satèl·lit del riu
Orange.

També passa per la frontera entre Namíbia i el seu país
d’origen.

Finalment

desemboca

a

l’Oceà

Atlàntic,

concretament a Alexander Bay que es troba entre Walvis Bay
i Ciutat del Cap.

Destaca el seu afluent Vaal, el qual neix al mateix lloc que el

riu. Fa frontera amb Transvaal i l’Estat lliure.

Aquest riu va ser descobert per europeus en 1760 i va ser batejat pels Països Baixos cap al
1777-1779 amb el nom de la Casa d’Orange.

El litoral té un clima temperat, amb temperatures que varien entre els 13º C i els 22º C. Cap a
l’interior el clima és continental, amb molta variació tèrmica, i al nord-est hi ha un clima
desèrtic per la seva proximitat al desert de Kalahari.

25

Aquest riu ha estat explicat anteriorment a l’arpartat 2.2 del bloc I.
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QUINES ÈTNIES QUE CONVIUEN A ZÀMBIA?

A la República de Sud-àfrica hi habiten persones de diferents ètnies. Una de les principals i

més conegudes ètnies són els bòers o afrikaners que explicaré a continuació i més tard parlaré
dels zulu26.

3.1 L’ètnia dels bòers

Localització

Les principals ciutats de població afrikaner són Pretòria i Bloemfontein. Repartits per tota
Sud-àfrica, són també poblacions amb un nombre considerable d’afrikaners Ciutat del Cap,
Johannesburg, Durban i Port Elizabeth.
Idioma

L’Afrikaans és una variant de l'holandès que parlaven els colons del segle XVII, amb
incorporacions d'altres llengües com a l’ alemany, el malaxo, les llengües bantus, les llengües
Khoisan, el francès, el portuguès i altres idiomes europeus.
Història

El 1652 un petit grup d'empleats de la Companyia Holandesa de les Índies Orientals
s'estableix a la regió del Cap per mantenir una estació de proveïment per a les naus de la

Companyia que es dirigeixen a l'Extrem Orient. Comencen a arribar nous colons holandesos
que s'estableixen en l'extrem sud del continent, on van fundar Ciutat del Cap. Més tard, entre

1688 i 1690, a aquests colons es sumen immigrants alemanys i hugonots (protestants
francesos), refugiats arribats fugint de la repressió catòlica, així com amb emigrants

escandinaus, irlandesos, escocesos i d'altres països. Els afrikaners van desenvolupar
polítiques d'exclusió cap als khoikhoi i pobles bantus que vivien a la regió, de vegades
apropiant-se de les seves terres i, en el cas de molts Khoisans, convertint-los en els seus serfs.

Després de l'ocupació britànica del s. XVIII, el 1814 van declarar El Cap com a Colònia

britànica i van introduir reformes, incloent-hi la protecció legal dels khoikhoi i l'abolició de
l'esclavitud. Molts afrikaners es van negar a viure sota el domini britànic. En una sèrie de

migracions en els anys 1830 i 1840 , que es va conèixer com el Gran Trek, més de 6.000
afrikaners es van traslladar a zones de l'interior més enllà de l'abast de les lleis britàniques.
Allà van establir l'Estat Lliure d'Orange i la República de Sud-àfrica (Transvaal) com a
26
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repúbliques independents. Els intents britànics d'annexionar-se les repúbliques afrikaner van

acabar en les Guerres dels Bòers (1880-1902). Derrotades en la guerra, les repúbliques
afrikaners van ser absorbides per la Unió Sud-africana en 1910. No obstant això, els
Afrikaners van passar a controlar el govern de Sud-àfrica entre 1910 i 1994.

En aquest moment, segons les recerques del Professor Heese, el poble Afrikaner seria el
resultat d'una barreja genètica.

El 1948 va començar la política d'apartheid (separació racial). Condemnat per l'opinió pública

mundial, les lleis de l'apartheid van ser derogades en la dècada de 1990, quan el govern va

iniciar una transició cap a un govern de la majoria. El predomini Afrikaner del govern va
acabar el 1994, quan Nelson Mandela va ser triat com el primer president negre de Sud-àfrica.

El 1994, els Afrikaners constituïen més de la meitat de la població blanca de Sud-àfrica, i el 8%

de la població total del país. Encara que la gran majoria viu ara en ciutats, la majoria dels

afrikaners vivien en zones rurals fins a les Guerres dels Bòers. La majoria dels afrikaners
pertanyen a l'Església Reformada Holandesa, que ensenya doctrines derivades del calvinisme.
Entre aquestes creences està la idea que Déu reserva la salvació per a un grup predeterminat

de persones. Tradicionalment els afrikaners s'han vist a si mateixos com el poble escollit per
Déu. L'èxit del Gran Trek, que segueixen celebrant anualment, és vist com un senyal del favor

especial de Déu. Aquestes creences religioses han contribuït al desenvolupament del
nacionalisme afrikaner i l'apartheid al segle XX.

Encara que la majoria dels afrikaners van recolzar la transició de Sud-àfrica a la democràcia

per a tots, altres afrikaners van formar el nucli de l'oposició blanca a un govern democràtic.

Una petita minoria dels afrikaners continua propugnant un país independent pels Afrikaners.
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3.2 L’ètnia dels zulu
Localització

A Sud-àfrica: en Zululand i nord de Natal.
Pobles veïns

Els pobles veïns dels Zulu son Sotho, Tswana i
Khoisan.
Llengua

La llengua que parlen és la Zulu.
Història

Fig. 14. Imatge de la tribu dels Zulu
amb les seves armes.

Els Amazulu27 es consideren descendents directes del patriarca Zulu provinent del poble

Nguni, que al segle XVI habitaven en les riberes del riu Congo, a la seva zona central. Fa 400
anys, van emigrar cap al sud cap a la seva localització actual, trobant les terres habitades pels

Khoisan, dels qui prenen agafaran molts dels seus costums per incorporar-los a la seva
cultura. Fins i tot, inclouen en la fonètica del seu idioma els típics sons de les llengües Sant 28.

Durant el regnat del Rei Shaka (1816-1828), els Zulu es van convertir en la força militar més

poderosa de tot Àfrica del sud i van augmentar les seves terres des dels 200 quilòmetres
quadrats que ocupaven fins a arribar als més de 20.000 quilòmetres quadrats gràcies als nous

territoris. Durant molts anys, els historiadors europeus van responsabilitzar al rei Shaka
d'haver estat el responsable de les guerres entre els pobles del sud d’Àfrica, dels

desplaçaments massius que aquestes van provocar. Avui, però, se sap que el que va provocar
el període conegut com a Mfecane va ser principalment provocat per les ambicions dels

comerciants portuguesos i l'ocupació de terres dels Bòers (descendents dels primers colons
holandesos).

El seu successor, el rei Dingaan signa els primers tractats amb els colonitzadors anglesos. En
aquests tractats, el rei zulu autoritzava l'inici de les explotacions mineres però la realitat

IKUSKA, Països d’Àfrica <<http://www.ikuska.com/Africa >> [Consultada el 21.04.2016]
"clik": és un tipus de so consonàntic usat en algunes llengües, especialment comuna en idiomes del Sud
d'Àfrica. És particularment freqüent en les llengües joisanas i en llengües aïllades com el sandawe o el hadza, i
també apareix en unes poques llengües bantus que històricament han tingut un estret contacte amb parlants de
llengües joisán com l'el xhosa i el zulu.
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acabaria transformant aquesta autorització en una autèntica ocupació pels anglesos de part
del territori zulu. Amb el seu successor, el rei Mpende, aquesta ocupació va anar consolidant-

se i quan mor, en 1872, el seu successor, el rei Cetewayo, intentà recuperar la seva legítima
autoritat conculcada. Després d'anys de negociacions per evitar l'enfrontament armat, en

1879 la guerra es fa inevitable. Després d'alguns èxits inicials en els quals les tropes colonials
pateixen importantíssimes pèrdues, l'imperi britànic decideix apostar fort i envia tropes com
mai abans havia traslladat a Àfrica. Els anglesos aconsegueixen imposar-se i sotmeten al regne
zulu a la sobirania britànica. L'any 1906, es produeix l'últim aixecament zulu que acaba en una
gran derrota.

En l'actualitat, malgrat el reconeixement del rei Zwelithini per part de tot el poble zulu, el
principal líder polític no és ell, sinó Mangosuthu , president del partit Inkatha (IFP), membre
de la família reial i antic administrador de la regió Natal sota el sistema de l'apartheid.

Buthelezi va intentar ser nomenat conseller hereditari del rei en 1995 sense aconseguir-ho.

Les eleccions democràtiques van demostrar, d'altra banda, que Buthelezi no representava el
sentiment general del poble zulu, en haver-hi hagut un important sector que va votar a l’ANC
(Congrés Nacional africà). En reclamar l'autonomia per a Natal el IFP apareix com un

moviment més radical en la Sud-àfrica democràtica, mentre que abans era considerat com el
més moderat en col·laborar amb el sistema de l'apartheid.
Economia

Tradicionalment, han criat grans rajades de bestiar boví, desenvolupant una agricultura

només de subsistència. Els homes i nois s'encarreguen del bestiar, mentre que les dones solen
realitzar tots els treballs agrícoles. Les dones solen ser les propietàries de la casa familiar i
compten amb un pes econòmic considerable dins la família.
Religió

Ells creuen en l'existència d'un déu del creador (Nkulunkulu), que influeix en els assumptes

de les persones. Per influir positivament al món dels esperits és necessari invocar als
avantpassats (AmaDlozi) a través dels processos d’endevinació. Els endevins, que gairebé
sempre són dones compten amb una gran importància de la vida quotidiana del poble zulu. Es
creu que totes les coses dolentes, fins i tot la mort, són el resultat de la fetilleria maligna o dels

esperits ofesos dels avantpassats. Cap infortuni es veu en la vida com el resultat de causes
naturals. Un altre aspecte important de la religió Zulu és la neteja.
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Tradicionalment, s'utilitzaven plats i coberts diferents per a menjars diferents, i era obligatòri

el bany tres vegades al dia. Des de l'arribada de missioners cristians han adquirit molta
importància les religions que sintetitzen la religió tradicional amb la cristiana. És el cas dels

seguidors de Isaiah Shambe, considerat per molts com el messies Zulu, i que practiquen una
espècie de cristianisme que incorpora gran part dels costums i creences tradicionals .
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3. BREU HISTÒRIA DE SUD-ÀFRICA
Primers habitants: Els primers Homo Sapiens que es coneix a l'àrea són les tribus de

bushman, els quals eren principalment caçadors. Fa uns 2500 anys tribus de bantus van

emigrar del delta del riu Níger cap al que avui és Sud-àfrica i, aparentment, van viure
pacíficament amb els bushman a la regió. 29

Poc es sap d'aquesta època perquè aquestes tribus no coneixien l'escriptura i l'escassa idea
que es té prové de troballes arqueològiques. Posteriorment van emigrar altres tribus a Sudàfrica tals com els khoi, sant, xhoses, zulus i unes altres.

Colonització: els primers europeus en colonitzar al país van ser els portuguesos, encara que

no era la seva intenció, per tant, no es van establir en aquest lloc. Els holandesos sí que van
ocupar la regió. Inicialment en 1652 van establir petits assentaments en el Cap de Bona

Esperança i es van expandir fins a formar la Colònia del Cap. Al final del segle XVIII els

anglesos es van apoderar de la colònia holandesa, transformant-se llavors en una colònia
britànica.

La població europea va començar a expandir-se i van començar les lluites amb els nadius

sobre la possessió de la terra amb abundants baixes en tots dos bàndols. Les hostilitats també

es van iniciar entre els holandesos i els britànics i molts d'aquests holandesos van emigrar i es
van establir a la zona central de la regió coneguda com a Highveld on van formar quatre
repúbliques.
Els

descendents

holandesos,

en

dels

aquella

colonialistes

època

eren

coneguts com a bòers (grangers, en
holandès), van tenir dues guerres amb
els britànics, anomenades Guerres Anglo-

Bòers, que van acabar en la derrota

d'aquests i de les seves repúbliques
independents.

En

1910

les

quatre

Fig. 15. Imatge de l’exercit bòer a cavall.

principals repúbliques de la regió es van unir conformant la Unió de Sud-àfrica. Als pobladors
de raça negra no se'ls va donar el dret de vot en aquesta república i la falta de drets dels
negres, colorits i asiàtics va continuar perforant la Unió.
29
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Apartheid: aquest terme significa en Afrikaans, separació. Va aparèixer oficialment a Sud-

àfrica en 1944 i va servir per designar la política de segregació racial i d'organització
territorial aplicada de forma sistemàtica a Sud-àfrica, fins a 1990. Els descendents dels colons

blancs van quedar com una minoria entre els africans de raça negra. Després de la Segona
Guerra Mundial els blancs van dictar les seves regles a través de l'apartheid, mitjançant una
sèrie de lleis que establien la segregació racial.

L'objectiu de l'apartheid era separar les races en el terreny jurídic (blancs, asiàtics, mestissos
o de color, bantus o negres), establint una jerarquia en la qual la raça blanca dominava a la

resta i en el plànol geogràfic mitjançant la creació forçada de territoris reservats: els
Bantustans.

El 1959, amb el Self Government Act l'apartheid va aconseguir la seva plenitud quan la

població negra va quedar relegada a petits territoris marginals i autònoms i privada de la

ciutadania sud-africana. Fins aquest moment, Sud-àfrica amb les seves importants riqueses
mineres i la seva situació estratègica s'havia alineat amb el bloc occidental. No obstant això, el

sistema racista va fer que, en un moment en què es desenvolupava la descolonització, les
pressions de la comunitat internacional s'acreixessin contra el govern de Pretòria.

El 1960 va ser exclosa de la Commonwealth. En l'ONU es va plantejar la demanda de sancions.

El 1972, Sud-àfrica va quedar exclosa dels Jocs Olímpics de Munich davant l'amenaça de

boicot general dels països africans. Finalment en 1977, el règim sud-africà va ser oficialment
condemnat pels seus aliats occidentals i sotmès a un embargament d'armes i material militar,

i en 1985, el Consell de Seguretat de l'ONU va cridar als estats membres a adoptar sancions
econòmiques.

En totes aquestes condemnes internacionals va haver-hi una certa hipocresia. En el marc de la

guerra freda el règim racista va ser vist per Europa i els Estats Units com un mur de contenció
a l'expansió del comunisme a Àfrica. En el marc d'aquest conflicte, l'exèrcit sud-africà va fer
diverses incursions al territori dels seus països veïns.

El 1975 la CIA al costat del govern de Zaire, el de l'apartheid de Sud-àfrica i les forces del

FNLA i la UNITA, fonamentalment, van tractar d'impedir que el Moviment Popular

d'Alliberament d'Angola (MPLA) accedís al poder l'11 de novembre, data en què Angola
obtindria la seva independència de Portugal. Sumant-se a l'agressió a Angola, el 9 d'agost,
dues columnes blindades sud-africanes es van internar pel sud. Pel nord les forces de Zaire i

del FNLA van arribar fins a les mateixes portes de Luanda, sent detinguts en la Batalla de

Quifangondo pels instructors cubans i les forces de les FAPLA. Pel sud els sud-africans van
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arribar fins a Port Amboim, girant després a l'est, sent derrotats per les tropes especials del
Ministeri de l'Interior de Cuba, en la Batalla d'Ebo. Aquesta batalla seria el principi de la fi de

la invasió de les forces de Sud-àfrica al territori d'Angola, les que van ser obligades a retirar-se

a l'altre costat de la frontera sud d'aquest país el 27 de març de 1976. Les forces armades de
Sud-àfrica van continuar recolzant a les forces de la UNITA i fent incursions al territori
d'Angola. A més van construir un monument als combatents cubans caiguts en la Guerra
d'Angola en el Fredom Park de Pretòria

El 1988 (després de 14 anys de guerra) el govern de l'apartheid va patir una dura derrota en

Cuito Cuanavale. Fidel Castro va dirigir personalment les operacions des de l'Havana. La

derrota va minar el prestigi del seu exèrcit i va significar el començament de la fi del règim de
segregació racial.

El 1990, després d'un llarg període de resistència per part de diversos moviments
antiapartheid (sobretot el Congrés Nacional Africà), el govern del Partit Nacional va donar un

primer pas cap a la negociació abolint la prohibició del Congrés Nacional Africà i altres

organitzacions polítiques d'esquerres, i alliberant a Nelson Mandela després de 27 anys a la
presó.

La legislació de l'apartheid va ser gradualment substituïda dels textos estatutaris i es van dur

a terme les primeres eleccions multiracials en 1994, sent triat el Congrés Nacional Africà i el
seu líder, Nelson Mandela.

El 1991 Mandela va visitar Cuba i va expressar en un discurs pronunciat el 26 de juliol en

l'acte central pel 38 Aniversari de l'assalt a les casernes Montcada i Carlos Manuel de Gespes,
celebrat a la província de Matances: "El poble cubà ocupa un lloc especial en el cor dels pobles
d'Àfrica. La contribució dels internacionalistes cubans a la independència, llibertat i justícia a

Àfrica no té paral·lel per la seva naturalesa de principi i desinterès L'aclaparadora derrota de
l'exèrcit racista en Cuito Cuanavale va constituir una victòria de tota Àfrica"

En aquests moments Sud-àfrica es troba governada per la majoria negra, la qual constitueix el
80% de la població. Malgrat l'eliminació de l'apartheid, milions de sud-africans negres
continuen vivint en la misèria i la taxa de desocupació oficial ronda en el 40%.
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5. SITUACIÓ ECONOMICA DEL PAÍS
Els ciments de l’economia de Sud-àfrica són el sector miner i el dinamisme dels sectors
agrícoles i financers. Sud-àfrica concentra el 75% de les principals empreses del continent
africà, fet que li va permetre experimentar un lleuger creixement durant l’any 2000 abans de
veure’s afectat per la crisi internacional. A dia d’avui, Sud-àfrica continua sent el país africà

més industrialitzat, tot i que la seva taxa de creixement no li permet absorbir nous
treballadors. El 2015 la seva economia es va veure molt penalitzada per la caiguda del preu de

les matèries primeres i la baixa demanda xinesa. Si aquesta situació continua, molts llocs de
treball i exportacions es veuran amenaçats30.

A finals de 2015, milers d’estudiants van protestar en contra de la pujada de l’educació. Tot i
que el govern va cedir, part de la població se sent descoratjada amb el partit ANC (African

National Congress), que porta al poder des de 1994. A més a més, els problemes racials
empitjoren la situació, ja que els blancs tenen una condició econòmica millor que la dels

negres. A l’abril de 2015, es van produir disturbis contra els estrangers, aquests estaven
acusats de treure llocs de treball als sud-africans, sobretot a la població negra.

Durant els últims anys, l’ANC ha perdut molts seguidors. i el cap de l’Estat Jacob Zuma ha estat

acusat de corrupció. A finals de 2015 el ministre d’Hisenda va ser reemplaçat per un altre
sense experiència Pravin Gordham. Degut a això, la moneda nacional (el rand) va caure i

diferents agencies van degradar la nota del país. Per calmar el descontentament de la

població, el govern va invertir més diners en ajudes socials per als ciutadans. A més a més,
també va aprovar un sistema de cobertura medica universal.

Encara que a Sud-àfrica tenen infraestructures i un sistema educatiu, cosa no molt comú al

continent africà, el seu desenvolupament és insuficient. Un fet que ho demostra és que al llarg

del 2015 hi ha hagut diversos talls de corrent perquè les infraestructures elèctriques no estan
construïdes correctament. La idea de l’Estat és augmentar el preu de la electricitat i invertir

els beneficis en millorar les instal·lacions. Actualment tenen endarrerides les obres de dues
central que funcionaran amb carbó i a més tenen un projecte per a crear una central nuclear.
Tot i tenir aquests projectes, el país vol utilitzar un 42% d’energies renovables cap al 2030.

El 2015, el sector agrícola va patir la pitjor sequera des de feia 30 anys i cinc províncies van
ser declarades en estat de catàstrofe natural. Aquests succés va fer que el país hagués
30
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d’importar blat per primer cop des de 2008, i segons les previsions dels experts la inflació
hauria d’augmentar al 2016. A més, el sector turístic s’ha desenvolupat a un ritme inferior al
plantejat per les previsions. Per últim, Sud-àfrica va enfortir les seves relacions amb Xina i es
continuen situant com portaveu del continent africà gràcies a aquesta relació les empreses
xineses estan explorant els mercats africans.

Segons el cens utilitzat que englobava entre el 25% i 40% de la població activa. La sida afecta
a un gran nombre d’habitants (uns 6 milions), però la distribució dels tractaments
antiretrovirals millora regularment, això fa que disminueixi la taxa de mortalitat. També cal
destacar que una amplia proporció de la població viu amb un euro al dia.

Per últim, la caça furtiva de rinoceronts, considerada un espècie protegida, ha augmentat a tal
nivell que el govern s’ha plantejat legalitzar-la per poder controlar-la millor. Una altra gran

font d’ingressos pel país és la “caza enlatada”, aquesta és qualsevol tipus de caça on l’animal a

capturar se li impedeix la fuigida, utilitzant impediments físics com recintes cercats i, uns
altres com impediment condicionants com el contacte amb els humans, des de que són petits
han estat alimentats i envoltats d’animals per això no marxen quan veuen als caçadors.
Actualment, aquest negoci està creixent molt a Sud-àfrica on molts caçadors viatgen fins al
país per caçar el trofeu que després penjaran a les seves cases. Els preus varien segon
l’animal, sent el conill el més barat i el lleó el més car31.

Indicadors de
creixement
PIB (milers de milions
de USD)
PIB (creixement anual
en %, preu constant)
PIB per càpita (USD)
Saldo de la hisenda
pública (en % del PIB)
Endeutament de
l’Estat
Taxa d’inflació (%)
Taxa d’atur (% de
població activa)
Balança de
transicions corrents
(milers de milions de
USD)
Balança de
transicions corrents
31

2012

2013

2014

2015

2016 (e)

397, 39

366,24

350,08

317, 29

326,54

7.592
-3,9

6.890
-3,9

6.483
-3,5

5.784
-3,6

5.859
-3,0

5,7
24,9

5,8
24,7

6,1
25,1

4,8
25,8

5,9
25,8

-19,70

-21,12

-19,06

-13,70

-14,77

-5,0

-5,8

-5,4

-4,3

-4,5

2,2

40,5

2,2

43,3

1,5

46,0
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(en % del PIB)

5.1. Principals sectors econòmics
Sud-àfrica té un subsòl ric en recursos minerals. És el major productor i exportador d’or, platí
i crom, i el quart productor de diamants del món. El país posseeix un 80% de les reserves
mundials de platí, i posseeix també el 60% de les reserves globals de carbó. Sud-àfrica compta

amb diverses industries de fabricació i és el líder mundial en diversos sectors especialitzats;
entre aquests els materials de rondats ferroviaris, combustibles sintètics i equipament i
maquinaria minera. El sector industrial dóna treball a una quarta part de la població activa i
representa més del 30% del PIB.

En el sector dels serveis, el florescent dóna treball a més de 70% de la població activa i

representa a prop de dos tercis del PIB. Aquest sector està creixent. El turisme té dificultats
per capitalitzar els impuls donat per Mundial de futbol que va tenir lloc al país l’any 2010.

Sud-àfrica compta amb una sofisticada estructura financera, una bossa activa que es situa
entre les vint primeres del món en termes de capitalització borsària.

L’agricultura representa només una petita part del PNB (2,5%), i només empra a 5% de la
població activa del país. Sud-àfrica és el sisè productor de vi.
Repartició de l’activitat econòmica
per sector
Ocupació per sector (en % de
l’ocupació total)
Valor afegit (en % del PIB)
Valor afegit (creixement anual en %)

5.2. Moneda del país

Agricultura
4,6

2,3
-8,4

Indústria

23,5

28,7
1,1

Serveis

71,9

68,9
1,7

La moneda oficial de Sud-àfrica és el Rand (ZAR). Un rand equival a 100 centaus de dòlar o a
0,130 euros32.
Els bitllets en circulació són de 200, 100, 50, 20 i 10 rands i les monedes són de 5, 2 i 1 rand, i
de 50, 20, 10, 5, 2 i 1 cèntim. Si la importació o exportació de monedes estrangeres es declara
a l'ingrés i sortida del país, llavors és il•limitada. Però, si no és declara, la importació i
exportació del rand es limita a 650 euros o 5000 ZAR.
Pel canvi de divises existeixen caixers automàtics i màquines automàtiques de canvi a les
principals ciutats. També es pot realitzar el canvi en oficines de canvi, bancs i alguns hotels.
Per fer el canvi és imprescindible mostrar el carnet d'identitat o el passaport.
A Sud-àfrica s'accepten una gran varietat de targetes com Master Card, Visa, America Express i
32
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Diners Club. Els xecs de viatge es poden canviar a bancs o es poden utilitzar en hotels,
restaurants i botigues.

Fig. 16. Imatge de les monedes de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 cèntims, y de 1, 2 y 5 ZAR.

Fig. 17. Imatge dels bitllets de 10, 20, 50, 100
i 200 rands.
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CONCLUSIÓ
Al llarg del treball he estat intentant esbrinar el perquè Zàmbia i Sud-àfrica, tot i que ambdós

països van ser colònies dels grans imperis de l’època colonial europea, han crescut d’una
manera tan diferent. Gràcies als mesos que vaig estar realitzant aquest treball tinc clar que
hem de cercar la resposta en una sèrie de factors interrelacionats, els quals veurem tot seguit.

El primer factor és que van ser colònies de països diferents. Zàmbia ho va ser de l’imperi
francès, el qual només es van preocupar d’explotar els materials que els proporcionava els

país i després de posar molts entrebancs, quan Zàmbia va aconseguir ser independent, no va
tenir una base ferma sobre la qual desenvolupar-se perquè la seva població mai havia tingut

accés a l’educació. A més a més, cal remarcar els problemes existents entre els diversos pobles

i els caps d’estat que van haver-hi. Per una altra banda, els anglesos van establir un bon

sistema d’educació a Sud-Àfrica, i quan van marxar aquest país tenia gent formada i preparada
per fer que el país creixés gràcies a això després sortiran líders com Nelson Mandela.

El segon factor és l’econòmic. A Zàmbia la riquesa es troba al subsòl, amb metalls com per

exemple el coure i el coltan, que sempre han estat controlats per països del primer món. Això
fa que la població no tingui terres per conrear i viure perquè totes aquelles que tenien valor

han estat venudes a un preu molt inferior a causa de la ignorància de la població sobre el

veritable preu d’aquestes. A més a més, no hi ha infraestructures per als treballadors, i això

provoca que per obtenir la majoria dels materials necessaris per viure hagin de dependre del
primer món, fet que impedeix que l’economia interior del país creixi. Per altra banda

trobaríem la situació de Sud-àfrica, el qual sí que domina la major part de les seves terres i pot
treure profit d’elles encara que algunes també estiguin dominades pel primer món. Els sud-

africans sí que tenen infraestructures i indústries això fa que, per exemple, puguin abastir a
alguns països del seu voltant amb productes fabricats per ells fent que l’economia interior del
país augmenti.

Aquests dos factors, tal com em va explicar l’Albert Tarradelles, un dels experts que vaig tenir

l’oportunitat d’entrevistar, estan relacionats. Tots dos mostren la diferència entre que un

imperi deixi un país amb unes bases que li donen l’oportunitat de seguir evolucionant quan

els conqueridors marxin i un altre que només ha estat explotat pels seus conqueridors.

134

140

També destaca la diferència entre que un país tingui indústries i que per tant no hagi de

dependre gaire de l’exterior. Un altre punt on l’Albert va posar èmfasi va ser en remarcar que
Zàmbia es tractava d’un país empobrit perquè, tal com he dit abans, la gran part dels terrenys

amb valor comercial es troben sota el poder d’empreses del primer món com per exemple uns
terrenys de canya de sucre que són majoritàriament propietat d’una empresa tèxtil
internacional coneguda pels seus baixos preus i aquells amb valor del subsòl són explotats per
altres empreses.

Quan vaig plantejar la hipòtesi pensava que trobaria més informació sobre Sud-àfrica perquè

a priori semblava ser un país més desenvolupat i, per tant, creia que hi hauria més reportatges

sobre el país. Però amb el pas del temps he descobert que estava equivocada, és molt difícil
esbrinar la situació de la població quan un país és bastant hermètic pel que fa als seus punts

més febles. A més, revisant la situació econòmica considerem a Sud-àfrica més desenvolupat

pel fet de tenir infraestructures i un parell d’indústries però revisant el creixement econòmic
dels últims anys podem veure que el seu creixement està estancat cosa que fa que el país
s’endarrereixi i no creixi segons les previsions dels experts.

Un altre aspecte que m’ha cridat l’atenció és com a Zàmbia s’estan venent cada cop més terres
a estrangers i, tot i que el país rep cada any més ajudes econòmiques, la població cada cop està

més empobrida. Fet que ajuda que els xinesos aprofitin la situació per intentar dominar
l’economia del país i treure’n profit.

Gràcies a la visita de l’escola a Zàmbia he pogut observar com el que realment els manca són

les matèries primeres. Aquesta apreciació està basada en la situació explicada per Marta Pujol
a la llar de les nenes, on els nois que anaven a fer les instal·lacions elèctriques van rebre ajuda

de la població local perquè no sabien com instal·lar els endolls. També hi ha un punt on les

congregacions i les empreses coincideixen que és la importància que té l’educació dels joves
per aconseguir que en un futur siguin joves amb els coneixements necessaris per poder
desenvolupar el país on viuen. Però, tal com em va comentar l’Albert Tarradellas, molts dels

nois que aconsegueixen marxar i estudiar al primer món no tornen al seu país d’origen perquè
és molt ampli el canvi que viuen i per tant no volen tornar a un país empobrit.

Tota la informació trobada i les entrevistes m’han ajudat ha tenir clara la resposta sobre

l’Àfrica. Aquest continent és ric en matèries primeres, però ha estat empobrit per la cobdícia

del primer món, el qual fins fa un parell d’anys no s’ha preocupat que els joves rebin educació
141
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perquè les empreses saben que els joves formats produiran un canvi que clarament
desestabilitzarà el sistema que pels principals països funciona perfectament.

Encara que la lluita per la igualtat entre els dos mons segueix, aquesta és impossible, ja que a

cada petit pas que creixi el continent africà els europeus creixeran el doble gràcies a les
tecnologies que tenen i que no paren d’evolucionar.
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ENTREVISTA A PACO ÁLAMO, CAP DE PASTORAL DE SALESIANS DE SARRIÀ
Pregunta: des de l’equip de Pastoral de
l’escola, quin tipus d’accions s’han dut a terme
en l’àmbit del voluntariat?
R: nosaltres, a l’escola fa ja uns anys que hem fet
una reflexió molt important: la solidaritat no ha de

ser només un tema puntual d’una campanya sinó

que ha de ser un tema transversal a tota l’escola.

Aleshores tenim tot un disseny d’activitats de tot
un any on va sortint el tema de la solidaritat cada

mes amb diferents accions a l’escola. Bàsicament

en el tema de voluntariat tenim adreçat als

alumnes de batxillerat sobretot el projecte repassem junts, que és un projecte de

repàs i de suport per a nois del barri que fem juntament amb els serveis socials del
districte actualment hi ha 70 joves que estan implicats en això. Després de cara
sobretot als alumnes tècnics de grau superior aquest curs hem engegat el projecte
“Share the light” que és un projecte de compartir amb l’escola de Farnborought i és

un projecte de voluntariat tècnic, 6 joves nostres aniran a Zàmbia a fer tot un

treball de manteniment i d’ensenyar com es fa el manteniment a joves, professors i
educadors d’una escola d’un centre d’acollida de les salesianes de Mazabuca.

Després també tenim el grup de voluntariat que és un grup que participa

habitualment de les campanyes de solidaritat de l’escola i promou temes com la

recollida d’aliments, llibre solidaris, els pastissos solidaris, la venda de productes
de comerç just. I ara mateix estem estudiant encara un projecte també tècnic per
als alumnes de grau mitjà.

Pregunta: com va sorgir la idea d’ampliar les col·laboracions locals i fixar
l’ull a l’Àfrica? Per què concretament Zàmbia?
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R: mira, bàsicament això va néixer de la nostra relació d’ara fa deu anys amb
l’escola dels salesians de Farnborought que tenien aquest projecte molt encarrilat

dins de la seva escola. Ells fan d’aquest projecte, el seu gran projecte solidari de tot
l’any, tota l’escola s’implica. Nosaltres vam veure que era un projecte molt maco,

que era un projecte que ens possibilitava encara aprofundir en aquesta relació
amb l’escola de Farnborought, treballar el tema de l’anglès amb els nostres

alumnes i donar una vessant solidaria amb el tarannà més tècnic dels alumnes de
la formació professional i va ser per això que vam optar per aquest projecte.

Pregunta: quan es va trigar a fer el projecte de col·laboració? Amb quins
obstacles us vau topar a la primera fase?
R: doncs mira, jo diria que encara estem tancant la primera fase. Portem una fase
d’uns tres anys d’estudi, hem hagut d’anar en diverses ocasions allà, a Zambra per
parlar del tema del projecte, ells també han vingut aquí. Hi havia algunes línies que

per a nosaltres eren molt importants per exemple, una seria el tema de la
seguretat, és a dir, és una experiència fora d’Europa a nivell internacional per tant

com garantir la seguretat dels nostres alumnes. L’altra línia era quina feina en
concret podíem fer, quina utilitat tindria la nostra feina allà, la vessant més

educativa que també era molt important. I un altre tema que hem descobert ara és
que hem entrat en una dinàmica conjunta amb una altra escola i hem de veure que

tot el tema de la coordinació un cop estiguem allà doncs pugui sortir bé. S’ha de dir

però que la relació amb l’escola de Farnborought és extraordinària, han posat
moltíssimes facilitats i en aquest sentit la fase d’estudi ha estat molt profitosa i
positiva.

Pregunta: fes una valoració de la implicació de tota l’escola.
R: mira, en aquesta primera fase sobretot el més important és la difusió del

projecte, que tothom el conegui i en una escola tan gran com la nostra doncs això

triga una miqueta. Sí que s’ha de dir que un cop la gent coneix el projecte doncs
s’entusiasma amb el projecte i està posant tot facilitats. Ens va passar el mateix
amb el “Repassem junts”, com la gent ja el coneixia i veia que era una cosa molt
positiva pels alumnes ha estat molt facilitadora i doncs molt contents.

Jo sí que et diria com a tema de millora, que hem de veure com fem millor tot el
tema del finançament, és a dir, hem llançat una campanya de recol·lecta de calers
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per poder finançar e, projecte que ha sortit mitjanament bé però penso que encara

podem aprofundir més en aquesta línia. Podríem fer una cursa solidaria per aquest
projecte tal i com la té el projecte “Repassem junts”.

Pregunta: hi ha previst anar a altres parts d’Àfrica?
R: de moment volem consolidar aquest projecte a Zàmbia. Si sortís una altra
historia i veiem que és viable doncs en principi també miraríem de fer-lo. Però de

moment consolidar bé aquest projecte, veure si el podem estabilitzar, si el podem
consolidar bé.

Pregunta: havies fet alguna cosa semblant abans o és el primer cop que te’n
vas?
R: en el meu cas jo no vaig aquest curs, els professors que hi van són la

coordinadora del sap de grau superior la Marta Pujol i dos professors de mecànica
i automoció en Ricardo Gamez i en David Poch.

I en el meu cas a nivell de coordinar un projecte com aquest sí que és la primera
vegada, amb tot s’ha de dir que compto amb l’experiència de l’equipet que vam

coordinar això que són la Marta Pujol i el coordinador de pastoral de grau superior
en Joan Nogués. I a més a més amb el suport i l’ajut interna del director que sí que
compta amb l’experiència de coordinar grans projectes.
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ENTREVISTA A JOSÉ ABASCAL, DIRECTOR I TITULAR DE SALESIANS DE SARRIÀ
Pregunta: qui és el que va proposar la
idea de col·laborar amb l’escola de
Farnborought?
R: fa temps que ja hi havia la idea de
col·laborar amb aquesta escola més
enllà dels intercanvis. Jo i la Laura que
és l’encarregada de les relacions
internacionals

ja

havíem

visitat

l’escola fa 3 anys i vam començar a
parlar del projecte de Zàmbia i a partir
d’allà vam començar a parlar-ho amb
l’escola

per

veure

les

nostres

possibilitats i vam oferir-los que es
poguessin posar en contacte amb nosaltres per participar-hi i els hi va semblar molt
bé.

Pregunta: quan li van comunicar la idea de participar en aquest projecte com va
reaccionar?
R: jo havia estat en tot moment partidari de què es fes aquest projecte i per tant doncs
bé. Perquè jo ja fa tres anys que va ser una de les coses que vaig proposar.
Pregunta: com ha estat el procés des de plantejar la idea fins a cristal·litzar-la i
mostrar-la a l’escola?
R: doncs primer s’ha hagut de parlar amb la persona que portava el projecte a
Anglaterra, aquesta persona ens va dir que ho pensaria, que veuria la forma de com
encaixar la nostra presencia allà. Un any després ens va donar una resposta i va ser
qüestió de parlar amb ell per saber els punts que s’havien de tractar perquè és una
cosa una mica complicada d’organitzar.
Tota la qüestió de parlar-lo amb els alumnes i tal va ser qüestió de l‘últim any, abans
van ser reunions, veure com plantejar-lo i matisar, és a dir, veure en general com
podia ser el projecte. I l’any passat si que vam fer lo de parlar amb els alumnes i
149

143

presentar-lo al començament d’aquest curs a l’alumnat de grau superior. I a partir
d’aquí doncs es va fer que la gent interessada vingués, es presentés, es va fer la
selecció i tot això. Es van presentar 16 alumnes però tot això t’ho podria explicar
millor la Marta Pujol que hi va estar present al procés de selecció, i d’aquests van ser 6
els escollits
Pregunta: des del moment que es plantejà fins a la realització del projecte heu tingut
alguna dificultat?
R: home, una dificultat sempre és la qüestió econòmica perquè és molt car i els viatges
de cada persona són més de 1.000 euros i això doncs s’ha de buscar diners per fer tot
això. Perquè evidentment l’escola doncs pot fer una petita aportació però no pot
assumir tot el que suposaria pagar-lo.
Crec que és la dificultat més gran perquè per l’altra part si que hi ha dificultats però la
gent ha mostrat un interès molt gran i ha vingut a reunions i li ha dedicat temps i tot
això. Però sobretot el tema econòmic aquest primer any però després jo suposo que
podrem tenir ja pensades activitats, coses per arribar tenir els diners suficients.
El tema de la seguretat també és important perquè els alumnes aniran a un país que
no coneixen i per tant no es recomanable que surtin sols a caminar, ja que no coneixen
la zona. Per tant és molt important que el grup sempre es mantingui unit.
Pregunta: des de la part d’administració vau trobar algun impediment?
R: per tant, l’impediment principal aquest any seria l’econòmic però espero que es
solucioni pels anys vinents.
Pregunta: quins aspectes creu que són importants a l’hora de coordinar un projecte
tan gran com aquest?
R: Jo crec que es necessita evidentment una mica de reflexió per saber que és el que es
vol fer. Però després crec que també és important una actitud de voluntariat, ja que hi
ha professors que estan treballant molt en això sense que entri a formar part del seu
salari ni del seu contracte. La bona voluntat de la gent que fa possible el projecte.

144

150

Pregunta: per què creus que des de l’escola és important recolzar aquests tipus
d’accions de voluntariat?
R: Mira l’altre dia sortia una entrevista amb Howard Gardner que és aquest de les
intel·ligències múltiples i deia que no es pot ser un bon professional si un no és una
bona persona i això a l’escola sempre ens ho creiem. Es tracta de què un professional
que s’està formant aquí a l’escola aprengui que el món és moltes vegades injust i tot
això. I projectes com aquests ens ajuden ser voluntaris per a fer un món millor.
Pregunta: té l’escola previst un nou projecte solidari de cara al futur en la mateixa
línia?
R: en la mateixa línia ara per ara no. Però nosaltres ja saps tenim un projecte al barri
que s’anomena “Repassem junts” i estem parlant per fer un projecte solidari a
Barcelona ciutat amb persones sense sostre o

persones amb unes dificultats

econòmiques o socials importants.
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ENTREVISTA A MARTA PUJOL, CAP DE FP I TESTIMONI DE L’EXPERIÈNCIA A ZÀMBIA
Pregunta: qui va proposar la idea de
col•laborar

amb

l’escola

de

Farnborough?
R: la idea va venir de direcció, ja feia
temps que a través d’escola de
llengües estaven fent intercanvis. I
quan els van explicar el que estaven
fent, van dir que seria un altre motiu
més per col·laborar i que mirarien com
es podia fer. L’any passat van anar a mirar si era possible, va veure que ho era i aquest
any s’estrena l’aventura.
Pregunta: com va ser experiència que vas viure a Zàmbia?
R: jo no havia estat mai a Àfrica i la veritat és impactant. En aquest món globalitzat on
vas per tots els països i aquest més o menys són iguals. Àfrica és molt diferent, la gent
no treballa, està molt desertitzat, no hi ha recursos, viuen d’una manera molt pobre i
impressiona.
Pregunta: quines diferències trobaries amb la situació del nostre país i Àfrica/Zàmbia
R: són gent molt tranquil·la, tot va com a càmera lenta en comparació amb nosaltres.
Allà passen les hores i estan instal·lats en un lloc i no es belluguen perquè tampoc
tenen res a fer. Son gent que tot els fa contents, de seguida riuen i s’ho passen bé amb
qualsevol cosa. Però si que veus que viuen com diversos segles abans. La gent és super
pobre, hi ha molts malalts que no poden ser cuidats, no hi ha botigues en el lloc on
vam estar, ja que aquestes es troben a la capital del país, la qual està més
europeïtzada. La gent no té aigua corrent, tenen dipòsits. És com un altre món en el
qual ells són feliços però també tenen recursos per veure per la televisió com es viu
aquí. Per això moltes vegades ells diuen que no volen viure així i marxen. En general els
nens se’ls veu contents i amb ganes de fer coses, tot els fa il·lusió.
Pregunta: llavors les mancances principals allà serien la higiene i la falta d’aliments?
R: sí, també les escoles perquè hi ha molts nens i pocs professionals formats
adequadament. A més aquestes no tenen condicions, no tenen finestres, com que no
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hi caben tots fan torns. Potser uns van de 8 a 12, els altres de 12 a 16, altres de 16 a
20... Això és fins a segon d’ESO aproximadament.
Després si volen continuar estudiant han de marxar del seu poble perquè han d’anar a
l’equivalent d’un institut. Com que no tenen diners per fer-ho o se’ls beca des d’aquí
que és el que fan els anglesos pagant el transport, l’habitatge i els estudis quan marxen
a una altra ciutat. La majoria dels que vaig veure eren nois.
Pregunta: com és la situació de les dones?
R: probablement són més nois que noies però les dones allà també s’associen molt i
treballen juntes per la comunitat per exemple, al costat de l’escola hi havia un centre
de formació per dones amb la finalitat de què aprenguessin a cuidar de les seves
famílies, a elles mateixes. Jo no sé els homes que fan perquè se’ls veia molt
desocupats. Hi ha moltes associacions de dones que s’ajuden entre elles perquè estan
molt més discriminades i molt més a part. En general es belluguen molt les dones.
Pregunta: algun fet que et va cridar l’atenció quan vas estar allà o alguna cosa que et
va marcar.
R: primer, seguint amb el tema de les dones, la directora de l’escola era una dona, hi
havia alguns homes que eren professors això em va cridar l’atenció perquè es tracta
d’una societat masclista. També em va cridar l’atenció la pobresa, els nens van
descalços, mig despullats i amb brutícia. Allà la brutícia és impressionant hi ha piles
d’escombraries pel mig de la ciutat. També em va cridar l’atenció els grans descampats
existents que de sobte veus un nen caminant i no saps on va perquè no hi veus res. Hi
ha molta gent que camina no pots esbrinar on va perquè tot és gran i desèrtic.
Pregunta: tens fotos de la situació del poble quan tu hi vas anar.
R: la situació dels nens era un àpat diari. Com que el projecte està començant només hi
anem a l’estiu. L’escola va per nivells i no per edats, això fa que nois molt diferents
estiguin junts si tenen el mateix nivell. Les cadires són velles, no tenen respatllers
només els pals. Les parts edificades serien en les quals viuen les monges, on estan les
classes i un petit pati on juguen els nens. Als edificis tenien la intenció de posar
plaques solars però no poden perquè els hi roben degut això només les han posat a la
casa on viuen les nenes perquè es puguin dutxar. L’escola de Farnborough també
ajuda a algunes famílies del poble pagant-los els aliments necessaris durant un mes,
aquests tenen una aixeta exterior on els arriba l’aigua per rentar els plats i dutxar-se.
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Nosaltres no podem beure l’aigua del dipòsit com fan elles per tal de no agafar certes
malalties, per aquest motiu hi havia dues taules diferenciades.
El lloc on viuen les monges i les nenes està tot cercat per seguretat, a més nosaltres no
podíem sortir mai sols d’allà perquè era perillós. Es pot veure en algunes parts del
terreny els fonaments per fer més escoles el dia que aconsegueixen els diners
necessaris per construir a més, les nenes tenen un espai d’herba cultivada.
A la ciutat les botigues que hi ha són com paradetes. Venen de tot el que troben com
targetes de mòbils, fundes de mòbils els quals fa uns 10 anys que nosaltres vam deixar
d’utilitzar. També venen penjolls, pedres, llenya que han agafat de la muntanya... Al
país hi ha dues parts molt diferenciades respecte a la seva situació, aquestes no estan
separades per barreres físiques sinó que és tan gran que els pobles són pobres i a
Livingstone i la capital es on es viu millor. Tot i tenir el mateix aspecte les diferencies es
deuen a treballar a llocs on hi ha turisme. Per tant tenir accés a l’educació depèn d’on
es trobi la teva família. La gent intenta marxar dels pobles i anar a la capital però com
que no tenen estudis o alguna cosa per oferir no poden millorar la situació en la qual
viuen.
Aquelles nenes que abans vivien amb les monges i que no han pogut trobar una feina
es queden a viure amb elles i d’aquesta manera les ajuden com per exemple una noia
que ara fa de cuinera. A fora de les tanques hi ha milers de persones esperant a veure
si un camió de la construcció els hi dóna feina, així poden estar hores i si no ho
aconsegueixen res tornen al dia següent perquè no tenen res a fer.
Pregunta: com es la seguretat del país?
R: respecte a la seguretat i la policia, trobes grans esplanades i de sobte apareixen uns
homes alts i armats amb metralletes que et fan baixar del cotxe i respondre una sèrie
de preguntes com per exemple: on vas, d’on vens... Feia por perquè a més el guia ens
deia que calléssim i no el provoquéssim. Eren controls al mig del desert on et
demanaven el passaport. Per tant sí que hi ha seguretat als llocs on menys ho esperes.
Pregunta: com us van rebre en arribar a l’escola?
R: les nenes quan vam arribar ens vam fer com un espectacle de benvinguda amb balls.

Pregunta: quin idioma parlen les nenes?
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R: allà com 60 llengües diferents, principalment parlen una d’aquestes i l’anglès. Però a
vegades és difícil entendre-les. A vegades quan no les entenia li pregunta a un nen dels
anglesos que havia dit, ens enteníem mitjançant l’anglès i signes. Al vespre les
ajudàvem a fer els deures i els encantava que expliquéssim contes en anglès.
Pregunta: com són els edificis?
R: a la residència de Mazabuca, no hi ha panys a les portes ni a les finestres. Com que
les portes s’obren soles posen pedres per evitar-ho. El terra està molt deixat.
Les cases on vam anar a portar menjar semblaven que estiguessin a mig construir, ells
mateixos es fan els maons per construir-les. Aquesta família per exemple tenia un
parell de familiars discapacitats que no podien sortir d’allà perquè el camí no estava
asfaltat. El sostre és d’uralita, molt d’ells no tenen portes a les cases ni finestres. En
una sola habitació tenen un llit gran com de matrimoni on potser dorm tota la família.
Tenen una aixeta exterior on renten i es dutxen.
Allà com que només podíem veure begudes tancades, vam comprar merindes que
seria com l’actual Fanta. Quan els nens anglesos es deixaven beguda a les seves
ampolles, els altres aprofitaven per beure-les. A més volien les ampolles perquè si les
tornaven els taps, aconseguien una mica de diners.
Pregunta: com es troben els carrers o les carreteres?
R: no hi veus nens pel carrer. En general les carreteres estan asfaltades.
Pregunta: a què juguen els nens?
R: ens vam trobar un nen que jugava a fer pastetes amb sorra del carrer i com que no
tenia aigua va fer pipi per mullar la sorra.
Pregunta: que fan els homes i les dones per guanyar diners?
R: un home per exemple es dedicava a vendre la llenya que havia agafat. A més vam
visitar a una dona que es dedicava a rentar la roba del poble.

Pregunta: que ens pots dir de la seva moneda?
R: tenen una moneda que es diu kwacha. Que només es pot obtenir allà i que no es
pot treure del país per tant has d’anar amb dòlars o euros i després canviar-los allà. En
alguns casos accepten dòlars però és molt complicat saber si t’estan enganyant.
Pregunta: com ajudaven els nens anglesos a l’escola?
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R: els nens de batxillerat s’encarregaven de donar classes. El contingut de les matèries
donades l’havien preparat prèviament. També feien altres activitats com cursos de
teatre.
Pregunta: si hi ha terres per conrear perquè no les aprofiten?
R: és difícil perquè tenen poca aigua. Les poques terres que tenen estan malament
aprofitades, ja que si les reguessin correctament obtindrien més benèfics.
Pregunta: que fareu allà?
R: en principi anàvem per fer les instal·lacions elèctriques però a més les monges ens
hi han demana’t que arreglem el camp de bàsquet, encara no sabem com ho farem.
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ENTREVISTA A ALBERT TARRADADELLAS
Pregunta: creus que Àfrica
és un continent pobre o
empobrit?
R: Àfrica està empobrida,
el país té una gran riquesa
al subsòl però els seus
ciutadans no tenen els
mitjans

necessaris

per

descobrir el que hi ha sota els seus peus i explotar-lo. Per aquest motiu empreses del
primer món signen acords per explotar les terres on els africans sempre surten
perdent perquè els diners oferts estan per sota del valor que realment tenen i així és
com la balança es desequilibra, podem trobar gent que cada vegada és més rica i gent
molt empobrida.
Pregunta: en quins aspectes se centren les ONG?
R: les ONG’s el que intenten és millorar el màxim possible l’educació dels països, ja que
si un país té estudiants ben formats cada cop necessitarà menys ajuda de l’estranger
perquè tindrà una població que lluiti per millorar la situació del país on viuen. Els joves
que aconsegueixen marxar no tornen perquè és un canvi molt brusc passar a viure
d’un lloc on hi ha de tot a un lloc on no hi ha res.
Els mestres dels pobles tenen un nivell que equivaldria a cinquè o sisè de primària. Si
es millora el nivell dels mestres, el país avançaria més ràpidament, un exemple seria
l’educació sud-africana.
Pregunta: com l’acció de l’home ha empobrit el continent.
R: tots els països que van ser colonitzats pels imperis francès, alemany o altres estan
molt més endarrerits que aquells que van ser colònies angleses perquè a diferència
dels altres imperis els anglesos van destinar recursos a què la seva població tingues
una bona educació i quan el colonialisme va caure països com Kenya, Ghana i Sudàfrica tenien una via per continuar avançant.
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Actualment la Xina està comprant grans quantitats de terres per sota del seu valor i
així continuar amb la lluita per aconseguir ser la primera potència mundial. Això fa que
cada cop els ciutadans tinguin menys terres per conrear i poder sobreviure.
Tot i que tal com veiem a les notícies la gent en el continent es mor de fam les grans
companyies telefòniques s’han assegurat que la globalització arribi a l’Àfrica. S’han
encarregat de què la gent compri telèfons mòbils que fan deu anys eren la novetat a
Europa, degut a això la gent pot veure com es viu a altres països i intenten arribar a les
nostres costes per millorar la seva situació de vida.
La situació empobrida actual és la conseqüència de què al llarg de la història del
continent tots els països industrialitzats s’hagin aprofitat d’ells i ho continuen fent ja
que les empreses negocien amb pobles en condicions de feblesa.
Pregunta: per què cada cop més joves intenten arribar al nostre país?
R: tal com he dit abans els joves amb l’arribada de la globalització han pogut veure
com és la vida al nostre país i marxen del seu per tal de millorar la manera de viure. Els
joves africans veuen que és molt difícil millorar el continent i per això han perdut
l’interès a intentar-ho i l’únic que volen és fugir d’allà.
Pregunta: quina creus que seria la millor opció per aconseguir que els joves
recuperessin l’interès?
R: la millor solució seria aixecar el nivell de vida dels països empobrits i això
s’aconsegueix mitjançant la millora de l’educació. Un exemple seria Sud-àfrica que
intenta que hi hagi coses interessants per cridar l’atenció dels joves.
Pregunta: com la situació política dels països?
R: actualment no hi ha gairebé dictadures però s’ha instal•lat un nou problema l’auto
denominat Estat Islàmic. Aquests fanàtics fonamentalistes es troben a Txad, Níger i
Nigèria i no tenen cap intenció d’aixecar els països sinó que volen imposar una manera
de viure que segons ells és l’única correcta. Això suposa una dificultat afegida al dur
camí dels països per aconseguir desenvolupar-se.

Pregunta: que poden fer els dirigents del països per millorar la situació?
R: podrien imposar una sèrie de mesures de protecció seguint l’exemple de Bolívia on
el nou president busca afavorir a la gent. Per aquest motiu si per exemple vols regalar
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un ordinador, has de pagar una sèrie d’impostos extres i et sortirà més barat comprarlo a l’interior del país i d’aquesta manera el mercat intern del país queda protegit.
En el cas d’Àfrica es perd molt degut a la gran quantitat d’intermediaris pels quals
passa la matèria primera fins arribar al seu destinatari final. A més hi ha una mancança
important de tecnologia i per aquest motiu la població no sap el valor econòmic del
territori.
Pregunta: per què hi ha una diferència tan gran entre Sud-àfrica i la resta de països?
R: tal com he dit abans, els anglesos es van preocupar per imposar als territoris
colonitzats un bon sistema d’educació. Actualment Sud-àfrica té universitats que són
conegudes arreu del continent. A més el país gràcies al bon sistema d’educació ha
aconseguit tenir uns bons professionals això, fa que rebi encàrrecs per fabricar
materials a la resta dels països que estan a prop seu i d’aquesta manera aconsegueix
que es mogui l’economia a aquest propòsit també ajudà el mundial de futbol que va
tenir lloc l’any 2010. La situació actual del país en gran part es deu a la visió de futur
que els anglesos van tenir respecte a les seves colònies, en aquestes van construir
carreteres i infraestructures facilitant el transport.
Un altre país que també s’està desenvolupant ràpidament es Angola en la qual els
treballadors xinesos estan construint carreteres a causa de l’abundant quantitat de
minerals que hi ha al territori.
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SEGONA ENTREVISTA A MARTA PUJOL, DIES DESPRÉS DEL SEU RETORN
Pregunta: com va ser la teva
experiència a Zàmbia? Què hi
destacaries?
R: ha estat bastant diferent de la
primera perquè l’estada ha sigut
més llarga i a més teníem més
responsabilitat amb els alumnes. En
aquest viatge hem pogut conèixer
millor el país i la gent.

Pregunta: com treballa l’assistent social de la ciutat?
R: s’encarrega d’ajudar les famílies que es troben en condicions molt dures i a més de
decidir quins nois rebran les beques que ofereixen els anglesos.
Pregunta: quines coses han millorat respecte a l’any passat?
R: és molt desanimador perquè en un any no hi ha hagut cap canvi visible a simple
vista, però si petits canvis en les vides d’aquells que han rebut les ajudes. Un dels
directors de l’institut va poder canalitzar l’aigua i això ha reduït les infeccions per
colera, però no tenen el diners necessaris per poder posar lavabos en compte de foses
al terra.
Pregunta: has pogut esbrinar per què la població no pot conrear les terres?
R: una gran part de terreny és propietat de Primark i altres empreses del primer món,
aquest està dedicat a l’explotació de la canya de sucre. Tots els diners que s’obtenen
surten del país i per tant el país s’empobreix. Alguns homes treballen a la fabrica però
no tenir un sou gaire alt. Les empreses compren els terrenys i l’estat no fa res perquè
una part dels beneficis es quedin al país. La conclusió és que cal donar una bona
educació a la gent perquè aquest treballin i els diners es quedin al país.
Pregunta: quant costa la seva alimentació?
R: a alguns nens se’ls paga l’esmorzar, amb només 10 euros es paga l’esmorzar d’un
nen durant tot un any.
Pregunta: vau portar gaire materials o eines d’Espanya cap a Zàmbia?
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R: només vam portar un parell de tornavisos elèctrics perquè es quedessin allà pels
anys següents i al llarg d’aquest any es pogués fer el manteniment de l’escola. La idea
era no portar gaires coses del nostre país per comprar allà els materials i ajudar a
l’economia del país.
Pregunta: els hi vau ensenyar com fer el manteniment elèctric de l’escola?
R: allà ens vam adonar que si sabíem fer el manteniment i les instal·lacions però no ho
feien a causa de la falta de diners per comprar els materials necessaris.
Pregunta: com heu millorat la llar de les nenes?
R: vam millorar els lavabos, es van posar alguns vidres a les finestres, es van posar i
canviar fluorescents, es van posar un parell d’endolls, van comprar electrodomèstics,
es va canviar una aixeta que només tenia per obrir i tancar l’aigua per una com les que
tenim aquí, es va reparar la pista de voleï i es van pintar les parets.
Preguntar: com es van sentir els nois quan van veure la situació del país?
R: alguns van sentir molta impotència perquè veien que era gairebé impossible canviar
la situació de tot un país, es van sentir trasbalsats, van veure de prop la injustícia de
néixer en un país o un altre. I tots aquests sentiments va ser que tinguessin més ganes
d’ajudar i que la situació del país canvies i així salvar unes quantes vides i millorar
d’altres.
DIARI DE “SHARE THE LIGHT”
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

29 de Juny: surt el grup cap a Zàmbia.
30 de Juny: arriben a Dubai, es reuneixen amb el grup anglès per viatjar cap a Zàmbia.
1 de Juliol: visiten l’escola
2 de juliol: després de comprar una part una part dels materials que necessitaven,
comencen a arreglar els fluorescents, els endolls, els lavabos, el ciment, la pintura...
3 de Juliol: durant el cap de setmana a Mazabuka han estat ensementant i pintant unes
parets i la pista de voleibol.
5 de Juliol: el grup va a Lusaka (la capital del país) per jugar un partit de futbol.
6 de Juliol: el grup fa classes a les noies, continuen treballant en la pista i pinten més
parets. A més, el grup visita diverses escoles rurals. Allà van rebre una gran i alegre
benvinguda.
8 de Juliol: els voluntaris van jugar un partit de futbol després de repartit menjar a les
famílies més pobres.
9 de Juliol: visiten el riu Zambezi a Livingstone.
12 de Juliol: el grup comença el camí de tornada. Visiten i s’acomiaden de Lusaka.
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IMATGES DE ZÀMBIA CEDIDES PER MARTA PUJOL
Aquestes imatges mostren l’estat en el qual és troba l’exterior de la llar de les nenes, el
menjar que donen els anglesos als nens, com és per dins l’escola on van els nens i com
reaccionen davant les càmeres dels mòbils. També mostra com viuen algunes famílies
del poble que és troba a prop de la llar on viuen les nenes.
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Hem requerit la participació sense èxit del periodista Xavier Aldekoa així com de l’associació
AMSUDAN. Tampoc ha reeixit la nostra aproximació cap a l’ambaixador del Sudan del Sud a
les Nacions Unides
Aquest llibre neix dels estudis previs fets sobre el Sudan del Sud com a preparació de la
conferència als Amics de la Unesco de Baecelona a l’octubre de 2014

El poble sud-sudanès viu en conflicte armat des de fa dècades encara que han disfrutat de
períodes de treva. Mai no hem perdut l’esperança que el drama de l’actual guerra civil s’acabi
el més aviat millor
Hi ha un aspecte per ressaltar com és el nom d’aquest país. Els dirigents van proposar
diferents noms, però va triomfar aquest nom que els deixa per sempre vinculats, encara que
només sigui part del topònim, al Sudan, país d’on es van segregar
La llengua catalana té una paraula viva que podria enaltir la nació sud-sudanesa. Es podria
anomenar perfectament Sudan Jussà, o simplement Jussà. Jussà l’hem utilitzat a bastament
per simplificar i, perquè no dir-ho, donar singularitat a aquest nou país del món, l’últim
reconegut arreu

Hom acaba el llibre amb el capítol “Àfrica, un continent pobre o empobrit ?” per situar en
context el Sudan del Sud, Jussà, l’últim país del món
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