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EL CNJC EN SUPORT A PALESTINA, KURDISTAN I EL SÀHARA OCCIDENTAL:
TRES POBLES DE L’ARC MEDITERRANI EN CONFLICTE

Comitè Executiu – Barcelona, 15 de Novembre de 2014
El Consell Nacional de la Joventut (CNJC) s’ha involucrat activament en els naixents
processos de cooperació que en els darrers anys han tingut lloc a l’àrea EuroMediterrània, i que han contribuït a un progressiu enfortiment de la participació
democràtica i a la promoció dels Drets Humans, valors de pau i solidaritat mitjançant el
treball juvenil i l’establiment de plataformes transnacionals de joventut. És per això
que, tal com s’ha anat denunciant en altres ocasions, el CNJC no pot restar de braços
plegats davant les violacions dels drets humans que actualment afecten tres pobles de
l’arc Mediterrani: Palestina, Kurdistan i el Sàhara Occidental.
A Palestina, l’operació “Marge Protector” engegada el 8 de Juliol sobre Gaza, suposa
l’enèsima agressió d’un Estat, l’Israelià, que ha fet de la vulneració sistemàtica dels
drets humans del poble palestí i l’incompliment de resolucions de l’Organització de les
Nacions Unides1 la seva màxima de Política Exterior. Així, segons els darrers informes
de l’Oficina de Nacions Unides per la Coordinació d’Assumptes Humanitaris, els
bombardejos sobre la població palestina aquest estiu se salden amb més de 2.000
civils morts, d’entre els quals més de 500 eren infants. Es calcula que quasi 20.000
llars han quedat inhabitables, així com 110.000 civils es troben desplaçats dins de
territori palestí, en refugis d’emergència. De la mateixa manera, s’ha intensificat
l’ocupació a Cisjordània i Jerusalem Est, on més de 2.000 cases han estat
escorcollades, més de 600 persones detingudes i 18 assassinades. En definitiva, el
bloqueig imposat des de 2005 a la franja de Gaza per part d’Israel no ha fet sinó
intensificar-se, en paral·lel a les mesures discriminatòries engegades per l’Estat d’Israel
vers les seves minories àrabs.
D’altra banda, el conflicte existent des de 1984 entre l’exèrcit turc i el Partit dels
Treballadors Kurds (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), així com les polítiques
d’assimilació a què s’ha vist sotmès el poble kurd a Síria, Iran i Iraq; han estat
àmpliament ignorades per la comunitat internacional fins a la precipitació dels
esdeveniments en les darreres setmanes, en el context d’una Síria i Iraq assetjades pel
jihadisme. Considerada la major nació del món sense Estat, el poble kurd del nord de
Síria s’enfronta actualment al setge de l’Estat Islàmic, convertint la ciutat de Kobani en
símbol de resistència kurda enfront dels jihadistes i pel dret d’autodeterminació del
poble kurd. La crisi humanitària que se n’ha derivat ha obligat als organismes
1

És el cas de la Resolució 194 (1948) de l’Assemblea General i la 237 (1967) del Consell de
Seguretat de Nacions Unides, que entre d’altres, insten al govern d’Israel a permetre el retorn
de les persones refugiades palestines, l’accés a Jerusalem i el control de la ciutat per Nacions
Unides; o bé la Resolució 242 (1967) del Consell de Seguretat de Nacions Unides, que
condemna l’adquisició de territori per mitjans bèl·lics (aplicable a l’ocupació de Cisjordània,
Jerusalem Est i els Alts del Golan Sirians).
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internacionals a posicionar-se a marxes forçades. Malgrat això, considerem que la
resposta de la comunitat internacional ha estat tèbia i en cap cas ha suposat la
denúncia de les pràctiques d’assimilació i connivència de facto de Turquia, Síria, Iran i
Irak amb el setge al poble kurd.
Per últim, denunciem la violació del Dret Internacional que la Marxa Verda marroquina
de 1975 i la posterior ocupació del territori sahrauí suposà, un dia després que el
Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia dictaminés que no hi havia vincle de
sobirania entre el Sàhara Occidental i el Marroc. En aquest sentit, el CNJC recorda a les
autoritats internacionals l’actual paràlisi respecte a la resolució del conflicte. El Sàhara
Occidental és considerat encara un territori per descolonitzar per les Nacions Unides, i
la República Sahrauí no ha estat reconeguda com a estat independent per cap país de
la Unió Europea, incloent-hi l’Estat espanyol, davant les evidents pressions polítiques i
econòmiques del regne marroquí. Més enllà, el CNJC es fa ressò de la il·legalitat
internacional que el ‘Mur de la Vergonya’ suposa, mur de més de 2.000 quilòmetres
que divideix el territori sahrauí, construït i vigilat per les autoritats marroquines com a
dic de contenció de les guerrilles del Moviment d’Alliberament Nacional Sahrauí.
Les organitzacions juvenils catalanes constatem que la situació d’aquests tres pobles
en conflicte té un nexe d’unió: la passivitat, i fins i tot en alguns casos, complicitat
econòmica, cultural i política de la comunitat internacional davant casos de
vulneracions flagrants de drets humans, situacions de càstig col·lectiu i neteja ètnica.
El Govern de la Generalitat de Catalunya no n’és una excepció, en tant que les seves
relacions amb Marroc, Turquia i Israel no han fet sinó intensificar-se en els darrers
temps.
És per tot això que el CNJC i les seves entitats instem al Govern de la Generalitat de
Catalunya a:
● Posar en pràctica els principis rectors de l’Acord Nacional d’Acció Exterior
impulsat des de la societat civil (al qual el CNJC s’ha adherit), que busca
orientar una futura Llei d’Acció Exterior Catalana compromesa amb els Drets
Humans, la promoció de la pau i la no-violència, la seguretat humana, la
solidaritat i el dret d’autodeterminació dels pobles, entre d’altres.
● Dur a terme les gestions pertinents que possibilitin el reconeixement
internacional i l’autodeterminació dels pobles palestí, kurd i sahrauí.
Més enllà, respecte a l’ocupació de Palestina en particular, demanem al Govern de la
Generalitat:
● Fer públics els acords sotasignats amb el Govern, empreses i institucions
israelianes, assenyalant el rol d’aquestes en l’ocupació de territoris palestins.
● Tal com han fet els governs d’Alemanya, Holanda i Noruega recentment,
comprometre’s a no signar cap mena d’acord amb aquelles empreses i
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institucions d’origen israelià que estiguin involucrades en l’ocupació i
colonització de territoris palestins.
Seguint l’exemple dels governs del Regne Unit, Alemanya i França, informar a la
ciutadania catalana dels riscos d’establir negocis amb empreses involucrades en
l’ocupació i colonització de territoris palestins.
Posar fi a tota relació comercial entre institucions públiques catalanes i el sector
militar i de seguretat israelià.
Promoure que les universitats catalanes rescindeixin els convenis existents amb
aquelles universitats israelianes còmplices amb l’exèrcit i empreses
armamentístiques.
Demanar l’alliberament d’aquells presos i preses palestines que es troben
empresonades a Israel sota la figura de la detenció administrativa o per motius
de caràcter polític.

Respecte a la nació kurda, el CNJC exigeix al Govern de la Generalitat de Catalunya:
● Traslladar al Govern de Turquia el necessari reconeixement de la identitat
kurda, l'acceptació d'una autonomia democràtica kurda dins l’Estat Turc i el
reconeixement del dret de rebre l’educació en llengua kurda.
● Traslladar al Govern Turc la necessitat que cessi les persecucions cap a càrrecs
electes, sindicalistes i militants de moviments socials en el marc del PKK.
● Reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble kurd a Síria i Iraq, tenint en
compte que aquest és l’únic procés polític democratitzador de tot l'Estat Sirià
actualment.
Respecte a l’ocupació del Sàhara Occidental, el CNJC i les entitats juvenils catalanes
demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya:
● Potenciar i protegir les visites d’observació de delegacions institucionals, civils i
de mitjans de comunicació als territoris ocupats del Sàhara Occidental i als
campaments de refugiats de Tindouf, que acompleixen tasques d’observació
internacional i contribueixen a una major visibilització del conflicte arreu. En
aquest sentit, condemnem el veto i l’expulsió reiterada, per part de les
autoritats marroquines, de totes aquelles delegacions internacionals que visiten
els territoris ocupats del Sàhara Occidental.
● Establir relacions institucionals amb el Govern de la República Àrab Sahrauí
Democràtica (la RASD) i donar suport a la celebració d’un referèndum lliure i
vinculant per decidir el futur polític del Sàhara Occidental, tal com estableix el
dret d’autodeterminació dels pobles reconegut a la Carta de les Nacions Unides,
la resolució 1514 de Desembre de 1960 i posteriors resolucions de Nacions
Unides.
● Fer efectiu el pagament del deute del Fons Català de Cooperació amb els
projectes que gestiona directament en els campaments de refugiats de Tindouf.
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● Traslladar al regne de Marroc la necessitat de respectar els Drets Humans en
els territoris ocupats i a posar fi a l’explotació dels recursos naturals i econòmics
del Sàhara Occidental.
● Apel·lar als organismes internacionals rellevants a incloure mecanismes de
monitoratge i seguiment de violacions dels drets humans en el marc de la
Missió de Nacions Unides pel referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO).
Més enllà, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya es compromet a:
● Continuar donant suport a campanyes àmpliament recolzades per la societat
civil com ara la de la Plataforma Gritos contra el Muro, en el cas del Sàhara, o
la de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS), en el cas de Palestina, de
demanda de resolucions pacífiques als conflictes.
● Continuar defensant els drets humans i la pau, el dret a l’autodeterminació de
tots els pobles i els drets de les persones joves a arreu i, especialment, en
contextos propers com és l’arc mediterrani.
● Continuar treballant en els espais i fòrums Euro-Mediterranis en què el CNJC
participa visibilitzant aquestes realitats i defensant els drets humans i la pau.

Resolució presentada pel Secretariat del CNJC.

Pàg. 4 de 4

