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A inmigración no século XXI é, segundo as persoas expertas, un dos principais
problemas ao que se vai enfrontar a humanidade. Unha situación que non é nova
nin descoñecida para o pobo galego, en particular, e en xeral para o resto da
sociedade española, consciente dos custos históricos e sociais da emigración e día a
día das graves violacións de Dereitos Humanos que acontecen nas nosas fronteiras.
Causas Comúns nace cun obxectivo claro: informar e sensibilizar a través da
fotografía como idioma común, tanto ao pobo galego como ao de Guinea Bissau, do
cada vez máis evidente incumprimento dos Dereitos Humanos tanto en África
como en Europa. A vivenda, o traballo, a comida, a xustiza… Son xa artigos de luxo,
non só nos "países pobres" ou empobrecidos.
Despois de experiencias anteriores en Guinea Bissau e noutros países africanos por
parte do autor desta mostra, con exercicios similares a esta exposición, son moitas
e moitos quen recoñecen non ser conscientes desta realidade, dunha Europa chea
de dificultades económicas e sociais, o que nalgúns casos lles fixo reflexionar e
reconsiderar a súa decisión de emigrar. Coa exposición 'Europa, realidade dun
soño' preténdese resaltar a importancia de dar a coñecer esta situación entre o
pobo africano, para visibilizar ao que se enfrontan e os obstáculos que se van
atopar no camiño a Europa.
As dúas semanas de estancia e as diferentes accións do Proxecto desenvolvéronse
na segunda cidade mais grande do país, Bafatá, que da nome á rexión de case
200.000 habitantes e que está alberga mais de 1050 poboados ou tabancas.

Cidade de Bafatá, Guinea Bissau
A chegada á rexión, iniciamos o contacto coa ONG ECAS-D, entidade local de longa
experiencia colaboradora do Proxecto e principal canle de contacto coa poboación.
Fundada no 2005, busca contribuir ao desenvolvemento sostible das comunidades
mais vulnerables, adaptándose á realidade social e cultural e traballando por un
modelo estratéxico de construción colectiva e participativa.

Proxecto Causas Comúns

A primeira acción do proxecto foi un taller fotográfico con fotógrafos locais de
Guinea Bissau co obxectivo de compartir o oficio e a experiencia, achegandoos á da
mirada e a técnica fotográfica.

13 participantes comprenderon a importancia que eles teñen na súa sociedade, o
compromiso a través da fotografía para ser os ollos do seu pobo, de Guinea Bissau,
quen mellor que estes fotógrafos para falar da súa realidade...

No mesmo día tiveron lugar varias entrevistas en Radios Locais da Rexión de
Bafatá e na Radio Nacional Guinea-Bissau, así como diferentes visitas coas
autoridades locais para compartir a experiencia do Proxecto e transmitir
persoalmente a invitación a inauguración da mostra fotográfica, entre outros, o
gobernador da cidade de Bafatá e o comisario rexional da Policía.
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A exposición inaugurouse o día 7 de Xaneiro baixo o título "Europa, realidade dun
soño" na Escola Baptista de Batafá presentada polo Gobernador da Rexión, seguida
dun encontro informativa con tódolos asistentes.

Esta exposición, composta de fotografías sobre
pobreza en Europa, é de carácter informativa sobre
unha realidade na nosa sociedade que cada vez crece
mais, a pobreza, e está dirixida principalmente os
xóvenes do rural de Bafatá, que representan o 70% da
emigración clandestina do país.
Máis de 300 persoas asistiron á inauguración,
sorprendidos pola pobreza que reflexaban as imaxes,
impactados e manifestando a súa sorpresa polas
diferentes escenas que lle mostraban a cara mais dura
dunha realidade de pobreza descoñecida para este pobo.

Esta foi a primeira exposición fotográfica realizada na rexión de Bafatá, un
acontecemento inédito que fixo historia nesta cidade e nos seus habitantes.
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Durante os días seguintes a exposición continuou acollendo diferentes grupos de
rapaces, xóvenes e estudantes de toda a cidade, facendo un esforzo por achegar ao
maior número de persoas posibles o mensaxe desta mostra, realizando charlas
informativas e visitas guiadas para os asistentes.

Entre os presentes compartían as impresións desta exposición e se interesaban
pola explicación de cada unha, intentando comprender cada unha das situacións
que se mostraban nas imaxes.
O profesorado dos diferentes centros e visitantes da exposición, comentaban a
importancia para os rapaces e xuventude de coñecer esta realidade, que rompe esa
imaxe xeneralizada de que Europa é un paraíso e unha esperanza na búsqueda
dunha vida mellor.
Neste tramo de idade é onde resulta mais importante incidir na sensibilización
sobre o problema da inmigración clandestina e a desinformación, así como a
crecente situación de pobreza e desamparo que está a sufrir a sociedade europeas
e os colectivos mais vulnerables.
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A partir do 10 de Xaneiro a exposición comeza a súa fase itinerante para facilitar o
acceso a diferentes entidades e grupos, dando lugar a multitude de encontros e
espazos de debate onde compartir e intercambiar as realidades europeas e locais.

Associaçao Islámica, con 185 mulleres asociadas que levan a cabo proxectos de
agricultura, pequeno comercio, crédito, etc.

Associaçao de Mindjeris de Ponta Nobo, con máis de 270 socios persiguen
obxectivos de promoción da cultura, tintura de panos, horticultura, etc.
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Un dos obxectivos principais deste Proxecto, é achegar a realidade europea a
poboación desinformada que pode supoñer un inmigrante clandestino en potencia,
para que teña coñecemento previo da situación e dos riscos e poida tomar unha
decisión razoada. A maior porcentaxe de poboación inmigrante son xóvenes que
viven nos poboados onde é aínda mais difícil que chegue esta visión, por elo, un
dos principais retos foi achegar a mostra aos grupos poboacionais e tabancas mais
alonxadas e vulnerables, de novo como experiencia inédita para eles acoller este
tipo de experiencias.

Tabanca Fembam, onde viven unhas 400 persoas

Durante o encontro, comparten a súa alegría de participar neste acontecemento
histórico da primeira exposición fotográfica realizada nunha tabanca, xurdindo as
primeiras reaccións e emocións comentando unha a unha cada imaxe.
Intercambiando algún testimonios, moitos saíron de Fembam a diferentes países
de Europa, e recoñecen o enorme problema que supón entre os mais xóvenes a
intención de emigrar na busca dunhas mellores condicións de vida.
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Durante as visitas a diferentes Tabancas, realizáronse obradoiros de debuxo,
pintura e papiroflexia nas Escolas e Xardíns de infancia.
Un dos exercicios a realizar era expresar sobre o papel a súa realidade, como
oportunidade de intercambio e de darlle voz aos mais pequenos.

Escola e Xardín de Infancia en Fembam

Escola Infantil na Tabanca de Gambasse

Grazas a esta experiencia, logrouse coñecer de primeira man as condicións dos
cativos nas tabancas, onde o acceso á escola é en moitos dos casos inexistente e as
condicións altamente mellorables. Tanto o profesorado como os alumnos fan un
inxente esforzo por adaptarse aos medios dispoñibles, incluso familias de escasos
recursos non poden facer fronte á escolaridade dos seus fillos, por ter un coste
elevado e en moitos dos casos, dificultade de acceso e desprazamento.
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Xa no poboado de Gambasse, realizouse un novo pase da exposición fotográfica, así
como unha visita ao dispensario e diversas actividades nas escolas.

De novo, as impresións dos participantes quedan de manifesto sorprendidos pola
mensaxe que transmiten as 20 fotografías.
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Grazas ao contacto coa ONG local
ECAS-D, tivemos a oportunidade de
coñecer como se realiza o traballo
directo coa poboación mais
vulnerable e concretamente puidemos
participar nas formacións impartidas
aos técnicos como sesións
preparatoria para implementar un
programa de saneamento nas
tabancas da rexión “ Saneamento total liderado polas comunidades”.
Durante a visita á tabanca Sintcha Sori, o Proxecto Causas Comúns foi partícipe
nunha acción comunitaria de sensibilización en materia de saúde e saneamento,
para lograr a instalación dun sistema de letrinas no poblado mellorando as
condicións mínimas de hixiene e saúde.
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Outros dos obxectivos fundamentais do Proxecto Causas Comúns, foi o intercambio
de experiencias e coñecementos para crear sinerxias e pontes de colaboración.
Como resposta a este obxectivo, plantexouse un encontro formativo dirixido a
ONGs, asociacións, cooperativas e entidades locais sobre a elaboración dun
Proxecto.

Entre os asistentes se atopaban homes e mulleres con diferentes ideas e propostas,
mais todos co obxectivo común de poñer en práctica un programa ou intervención
que poida dar resposta as diferentes necesidades que teñen identificadas, sempre
dende o traballo de base e o contacto ca comunidade.
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Unha das actividades finais do Proxecto, foi o encontro coa Associaçao de
Deficientes da Rexión de Bafatá (ADERBA)
Esta asociación está formada por 375 persoas con discapacidade física e psíquica,
cegos, mudos e xordos que non reciben ningún tipo axuda. Son invisibles para a
poboación e o sobre todo para o seu goberno, e nos sofren moitos deles unha
situación na que viven agochados da sociedade por vergoña.

Crearon esta asociación no ano 2000 para organizarse e loitar contra todo tipo de
complexos, e sobre todo para sentirse útiles nunha sociedade que os afasta.
Teñen unha forza de vontade infinita, nun contexto tan complicado como é Guinea
Bissau, e dende este proxecto se pretende facer visible a loita de estas persoas.
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Por último, o paso de Causas Comúns polo territorio Africano, neste caso o barrio
de pescadores Yoff Tonghor, a 15 km da capital Senegalesa, deu a oportunidade de
coñecer a obra dun debuxante local, que a través da súa obra transmite a súa
mirada sobre da realidade do seu pobo, unha obra de denuncia e reflexión
inspirada nas situacións mais problemáticas, como é a dos nenos combatentes.

Momar Badiane, nacido neste precisamente no pobo de Yoff, é pintor, escenógrafo,
deseñador gráfico e debuxante comprometido co seu tempo e a través da súa
pluma, fala do seu mundo.
A obra está composta por 13 debuxos, que narran a dramática historia dos nenos
soldados, unha situación que están a padecer miles de nenos no continente
africano e que, a través destes debuxo, se visibiliza e se lle da voz a esta realidade
silenciada e descoñecida.
A partir de febreiro estará exposta a obra desde artista e artesán, que comparte co
pobo galego a súa mirada e preocupación polo sufrimento do seu propio pobo; de
novo, unha oportunidade de intercambio a través da imaxe como idioma universal,
achegando e unindo, compartindo e facendo delas Causas Comúns.
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Comunicación nos medios
Entrevista na Radio Local da Rexión de Bafatá, 06/01/2015
Entrevista na Radio Nacional Guinea-Bissau, 06/01/2015
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