NOTA DE PREMSA

Sant Adrià de Besòs, 17 d’abril de 2009

Una delegació de Yalah-Solidaris amb el Poble Sahrauí,
es va manifestar davant del Mur de la Vergonya,
el passat divendres 10 d'abril al Sàhara Occidental
La nostra delegació es va afegir a d'altres vingudes de tota Europa i Algèria, per a la
formació d'una cadena humana davant d'aquest
desconegut mur de més de 2.700 quilòmetres de
llargada, 3 metres d'alçada i envoltat de milers de
mines, 125.000 soldats marroquins, 250 bateries
antiaèries, radars i vigilat constantment per
l’aviació.
Construït pel Marroc al Sàhara Occidental, en sis
etapes, de nord a sud i d’est a oest entre els anys
1980-1987, amb la finalitat de dividir la població
nadiua i evitar a més el retorn de les més de
170000 persones que malviuen al campament de refugiats a Tindouf (oest d’Algèria)
des de 1975. És el mur militar d’ocupació més llarg que existeix al món.
Divendres 10 d’abril, més de 2500 persones es van manifestar i van formar una cadena
humana davant d’aquest mur per segon any
consecutiu, per demanar la llibertat del Poble
Sahrauí i l’enderrocament dels murs d’aquesta
presó indigna i tolerada per la comunitat
internacional i l’Estat espanyol.
Durant la manifestació, convocada per la Unión
Nacional de Mujeres Saharauis (UMNS), i el
col·lectiu Conciencia Saharauí (Columna 2009), va
fer explosió una mina en ser trepitjada per un dels
manifestants, amb el resultat de tres joves sahrauís
ferits greus. Un va perdre un peu i els altres van patir ferides a la cara i una cama per
impacte de la metralla originada per l’explosió
Yalah-Solidaris amb el Poble Sahrauí, subscriu la
declaració final de la Marxa al Mur de la Vergonya i
demana el dret al l’autodeterminació del Poble
Sahrauí, el final de la violació dels drets humans al
Sàhara Occidental, la solidaritat amb els presos
polítics sahrauís que es troben a les presons del
Marroc i la destrucció d’aquest mur i mines que
l’envolten, per al lliure moviment de les persones
d’aquest territori.
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