Dilluns 16 de novembre de 2020

Comunicat urgent del moviment solidari amb
el poble sahrauí a Catalunya
El passat 21 d’octubre, desenes d’activistes sahrauís es van reunir per manifestar-se
pacíficament al sud dels territoris alliberats del Sàhara Occidental, a la carretera que uneix
la porta il·legal de Guerguerat amb Mauritània. Els i les manifestants van tallar aquesta via
per reclamar la fi de l’ocupació marroquina, la fi de l’espoli de recursos naturals del
Sàhara Occidental per part del Marroc i la celebració del referèndum d’autodeterminació,
un referèndum pactat des de l’any 1991 amb la signatura de l’alto el foc entre el govern de
la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i el Regne del Marroc.
La matinada del 13 de novembre, el Regne del Marroc va travessar la bretxa il·legal del
Guerguerat per desallotjar els i les manifestants sahrauís, trencant tots els acords
acceptats. Davant d’aquesta situació el Front Polisari va haver d'intervenir per protegir els
civils de les agressions marroquines, mentre aquests intentaven obrir una altra porta al mur
de la vergonya per poder seguir amb l’espoli de recursos del Sàhara Occidental. L’atac va
ser respost pel Front Polisari amb una maniobra militar.
Tot això va portar al Govern de la RASD a declarar el trencament de l’alto al foc i a avisar
d’una escalada militar al Sàhara Occidental que pot desencadenar en una guerra
després de 29 anys de no-agressió.
L'Estat Espanyol té una gran responsabilitat vers la comunitat sahrauí, ja que el Regne
del Marroc ocupa il·legalment els seus territoris des del novembre de l’any 1975, en què
Espanya, signant els acords tripartits de Madrid, va fugir del Sàhara Occidental deixant la
població sahrauí abandonada i sense promoure un pla de descolonització, tal com obligaven
les Nacions Unides.
Des de l’any 1991, amb la signatura de l’alto el foc i la creació de la MINURSO (la Missió
de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental) el poble sahrauí ha estat
exemple de lluita no violenta i ha advocat sempre per la celebració del referèndum
d’autodeterminació que havia de promoure i garantir Nacions Unides.
La missió de la MINURSO ha fracassat durant 29 anys, amb el beneplàcit de la comunitat
internacional i amb l’Estat espanyol al capdavant, tot i ser l’estat reconegut com a potència
administradora del territori del Sàhara Occidental per múltiples resolucions de les Nacions
Unides.
Durant tots aquests anys, el Regne del Marroc ha vulnerat contínuament els drets de la
població sahrauí, silenciant brutalment la veu de les activistes que viuen als territoris
ocupats del Sàhara Occidental. Un exemple clar és el que va passar fa just deu anys amb el
desmantellament del campament de la dignitat de Gdeim Izik, on milers de sahrauís es van
manifestar durant un mes per denunciar l’ocupació il·legal del regne alauita i l’espoli de
recursos naturals que pateix el poble sahrauí.
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Amb la protesta del Guerguerat, la comunitat internacional ha tingut l'oportunitat de donar
suport al poble sahrauí, però un cop més, ha mirat cap a una altra banda. Sabent-se impune
dels seus actes, el Regne del Marroc ha decidit trencar els acords de l’alto el foc. Ara, com
ja hem vist en altres conflictes i en altres països del món, tot són lamentacions; però ha
arribat el moment que les Nacions Unides actuïn en conseqüència del que diuen en les
nombroses resolucions en les quals reclamen una finalització del procés de
descolonització. Si no és així, l’escalada militar pot anar a més, i tothom haurà d’assumir la
seva responsabilitat.
Per tot això:
-

Reclamem a les administracions públiques i al Govern de Catalunya un clar
posicionament a favor del dret d’autodeterminació del poble sahrauí i de
condemna a l’ocupació marroquí del Sàhara Occidental, així com de les
actuacions que han portat al trencament de l’alto el foc.

-

A les Institucions i al Govern espanyol que assumeixin les seves
responsabilitats com a potència administradora del territori i realitzin els
esforços necessaris perquè es posi en marxa, de forma definitiva, el que preveuen
els acords de pau vigents entre el Regne del Marroc i la República Sahrauí. Obligant
a qui ha posat tots els impediments possibles a acatar les normes Internacionals i els
acords signats i exigint l'immediat nomenament d'un representant del secretari
general de Nacions Unides que garanteixi la realització immediata d'un referèndum
d'autodeterminació tutelat per les Nacions Unides.

-

A la societat civil catalana i a totes les entitats que defensen els drets humans,
que ens ajudin a difondre aquesta vulneració de drets constant per part del Regne
del Marroc donant suport al poble sahrauí, que ha de ser sobirà de poder decidir
el seu futur lliurement.

Des de la societat civil catalana i les entitats sotasignants, volem mostrar la nostra
preocupació per la situació que s'està vivint al Sàhara Occidental i confiem plenament en el
fet que l’única solució possible al conflicte és la celebració del referèndum
d'autodeterminació del Sàhara Occidental.

No a la guerra, sí al referèndum!
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Adhesions al comunicat
Sàhara Dempeus

Federació ACAPS

Molins de Rei amb el Sàhara

Associació d'Amics del
Sàhara de les Terres de
Ponent

Acció Solidària amb el
Sàhara

Gràcia amb el Sàhara

ACAPS-Girona

Associació Melhfa

Associació Baix Penedès amb el
Sàhara

Cooperació Osona Sàhara

Yalah-Solidaris amb el Poble
Sahrauí

Sant Cugat amb el poble
sahrauí (SCAPS)

Castelldefels - Sàhara

Esabar Saharaui Badalona
cooperación

Sant Vicenç dels Horts amb el
Sahara

Santa Coloma amb el
Sàhara

ACAPS Anoia

Vallès Wilaia

Associació Solidària
Malgrat amb el Sàhara
(ASMS)

ACAPS Wilaia Alt Penedès

Associació d'Immigrants
Saharauis a Catalunya

Garrotxa amb el Sàhara

Blanes amb el Sàhara

Barcelona amb el Sahara

Acaps Olesa

HAMMADA, Assoc. Amics
del Poble Sahrauí

Associació TerrasSaharaui

L’Hospitalet amb el Sàhara

Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya
(CNJC)

Consell de la Joventut de
Barcelona (CJB)

Servei Civil Internacional

LaFede.cat

NOVACT

Acció Escolta de Catalunya

Esplais Catalans (Esplac)

Escoltes Catalans

Coordinadora d'ONG
Solidàries

Federació d’Entitats del Clot
i Camp de l’Arpa

Castellers de la Vila de Gràcia

Associació de Veïnes i
Veïns de l'Esquerra de
l'Eixample

Col·lectiu l'Altraveu

Caldes solidària

Lleida pels refugiats

Amics Ak Benn

Associació Gracia Solidaria

Munduko Lagunak

Associació Cultural Nou
Barris Taller d'Idees

Centre Internacional Escarré per
les Minories Ètniques i les
Nacions (CIEMEN)

Casal Popular Lina Òdena

Girona Acull

Rubí Solidari

Jin-Pa

Ensorrem Fronteres

Associació Gràcia Participa
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Fundació Banc de
Recursos

ATENEU DIVERS

Fundació l'Alternativa

Stop Mare Mortum

COS Garraf-Penedès

SF Catalunya -Intersindical

Cooperació Activa al Camp
de Tarragona i Terres de
l'Ebre

Cooperació Activa a l'Aran i
l'Alt Pirineu

Sos3 Associació per al
desenvolupament

Intersindical-CSC

Associació Catalunya Liban

IAC - Intersindical Alternativa de
Catalunya

Irídia

Blanes Solidari

SETEM Catalunya

Casal d’amistat català Cubà de Blanes

Acció solidària Mediterrània

Fundació Provocant la Pau

Associació d'Estudiants
Progressistes

AEiG Sant Ferran

Assemblea Nacional Catalana

Africa Viva

Ateneu Vilanoví

RUIDO Photo

Comité de suport al MST
(Brasil) de Barcelona

AIDA

Justícia i Pau Girona

Taller d'Art, Cultura i
Creació

Teixint Connexions

CDR Esquerra Eixample

ANC Tarragona

Col•lectiu VIO

Unitat Contra el Feixisme i el
Racisme (UCFR) Mataró

Mon sense Guerres i sense
Violència

Assemblea de Joves de Sant Stop Mare Mortum Sants,
Antoni
Hostafrancs i la Bordeta

Tot Història Associació
Cultural

La kampana (Assemblea de
joves de Congrés)

Plataforma Salvem La Ciutat
Vella

Asoc. Solidary Wheels no
borders for human rights

Llagostera solidaria

Casal Català Martinenc

