WANGALA

Exposició

DONA SAHRAUÍ, VISIONS DE RESISTÈNCIA
DESCRIPCIÓ:
CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES:
6 estructures autoportants
d'1,00 m x 1,90 m a doble cara
(12 plafons).
Es necessiten entre 10 i 15 m²
d'espai necessari mínim per
l'exposició.
Estructures de fusta
autoportants interiors.
*L'exposició es podria ubicar
a l'exterior de forma puntual i
sempre que estigui vigilada.

Exposició fotogràfica de Ruido Photo, la
Federació ACAPS i Novact, en el marc del
projecte SOS Sàhara, basada en el testimoni de 8
dones sahrauís dels campaments, els territoris
ocupats i la diàspora, en la qual s'explica en
primera persona quin és el seu paper en la lluita
no violenta del poble sahrauí i com influeix el fet
de ser dones.
L'exposició està formada per 12 panells
distribuïts de la següent manera:
1 panell que posa en context la història del
Sàhara Occidental i el conflicte de llarga
durada.
1 panell sobre el rol de la dona sahrauí.
1 panell sobre la situació als campaments, el
mur i les mines.
1 panell que visibilitza la sistemàtica
vulneració de drets humans als territoris
ocupats i l'espoli de recursos naturals per
part d'empreses transnacionals amb la
complicitat de governs.
8 panells testimonials de dones sahrauís.
També inclou 1 videoresum sobre el Sàhara
Occidental i el paper de la dona en la lluita
sahrauí i diverses càpsules audiovisuals que
complementen els testimonis de les dones que
formen part de l'exposició. Aquestes càpsules es
poden visualitzar a través de codis QR que
s'inclouen als diferents panells.

Contacta amb nosaltres
comunicacio@acaps.cat
(+34) 674 718 206
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SOBRE “SOS SÀHARA”
L'exposició s'emmarca en la iniciativa SOS Sàhara (www.SOSSahara.org), un projecte
impulsat per la Federació ACAPS i Novact, amb el finançament de l'Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) que té com a objectiu ajudar a enderrocar el mur
del silenci al voltant del Sàhara Occidental, i fer visible la triple realitat que viu el poble
sahrauí sota ocupació, com a refugiades i a la diàspora, i la sistemàtica vulneració de drets
humans que pateix des de fa dècades.
Amb aquesta sèrie de fotografies es busca sensibilitzar i crear consciència sobre la
corresponsabilitat que tenim com a ciutadanes i ciutadans d'exigir a les institucions i
governs trencar amb les complicitats que perpetuen l'existència de conflictes on es vulneren
els drets humans de la població sahrauí, i de les dones sahrauís en particular. Així com
conscienciar sobre la necessitat de posar fi al procés de descolonització i donar una solució,
basada en una pau justa i duradora al conflicte de llarga durada del Sàhara Occidental,
posant l'èmfasi en el respecte dels drets humans col·lectius i de les dones.
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