Moció en solidaritat amb el poble sahrauí i per
l’alliberament dels detinguts sahrauís i d’Aminetu Haidar.
Atesa la nova escalada de repressió que el Regne del Marroc porta contra la
població sahrauí en el territori ocupat del Sàhara Occidental.
Atès que dins aquesta escalada el Govern del Marroc va detenir a 7 activistes
per la Independència del poble sahrauí i la defensa dels drets humans, el 8
d’octubre de 2009 al aeroport de Casablanca desprès de viatjar als campaments
de refugiats sahrauís al desert de Algèria i atès que els jutjaran un tribunal
militar per “col·laborar amb l’enemic i atemptar contra la seguretat de l’Estat”
Atès que el 13 de novembre de 2009 Aminetu Haidar, activista per la defensa
de la independència de la República Àrab Sahrauí Democràtica i dels Drets
Humans, era detinguda a l’Aaiun procedent de Nova York de recollir el premi “al
coraje civil” i retirat el seu passaport i expulsada del Sàhara Occidental, la seva
pàtria, va arribar al aeroport de Lanzarote (Espanya) on en contra de la seva
voluntat va ser desembarcada i obligada a transitar pel control aeroportuari
quedant en territori espanyol sense poder sortir-ne cap al Sàhara Occidental per
la manca de passaport, (retirar per el Marroc).
Atès que el Govern de l’estat espanyol es co-responsable amb la situació de
Aminetu Haidar, permetent la seva entrada sense passaport i sense exigir al
govern de Marroc el seu retorn al Sàhara Occidental.
Atès que la Unió Europea negocia un Estatut Avançat amb el Regne de Marroc,
un tracte preferencial en les relacions de la UE i atès que el Regne del Marroc
no respecte els drets humans i realitza una brutal repressió amb el poble
sahrauí en el territori ocupat del Sàhara Occidental.

El grup municipal d’ICV-EUiA proposa els següents acords al Ple Municipal de
l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs:

Primer.-Demanar al govern del Regne del Marroc l’alliberament de les 7
persones activistes per la independència del poble sahrauí, detinguts per la
seva consciencia política i que seran jutjats i podrien ser condemnats a mort
per un tribunal militar.
Segon.-Reclamar al govern espanyol la restitució legal del passaport d’Aminetu
Haidar i que faciliti ràpidament el seu retorn a casa seva al Sàhara Occidental,
ocupat actualment per el Marroc

Tercer.- Reclamar a la Unió Europea que aturi immediatament les negociacions
amb el Regne de Marroc, per la constitució de un Estatut Avançat, i que prengui
mesures contundents per aturar la onada de repressió del Marroc contra el
poble sahrauí.
Quart.- Expressar la solidaritat de la ciutat de Sant Adrià amb el poble sahrauí i
la seva lluita per exercir el seu dret d’autodeterminació.
Cinquè.- traslladar aquest acord a la presidència de la Unió Europea, al
president del Govern d’Espanya, a la mesa del Parlament de Catalunya i a
Yalah- Solidaris amb el poble sahrauí de Sant Adrià de Besòs.

Gregorio Belmonte
Portaveu Grup Municipal ICV-EUiA

