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EN DEFENSA DELS I LES ACTIVISTES SAHRAUÍS
37a AGO –28 de febrer de 2015
En el marc del conveni establert amb l’organització juvenil sahrauí UJSARIO
(Unión de la Juventud de Saguia el Hamra y Río de Oro), des del Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya volem denunciar la situació de les més
de 70 persones sahrauís que actualment es troben privades de llibertat per
raons polítiques.
El 1975, fruit dels Acords Tripartits de caràcter secret celebrats entre l’Estat
espanyol, Mauritània i Marroc, i la posterior retirada de la potència
administradora del territori, es va produir l’ocupació il·legal del territori del
Sàhara Occidental. Malgrat el dictamen del Tribunal de Justícia Internacional
de la Haia i la posterior retirada el 1979 de Mauritània, el Regne de Marroc
continuà ocupant territori sahrauí i en construí un mur de la vergonya de
més de 2700 quilòmetres.
És per això que en els darrers quaranta anys, la població sahrauí ha fet ús
de la seva llibertat d’expressió per denunciar la il·legalitat dels acords, la
posterior ocupació i la impossibilitat de celebrar un referèndum per l’autodeterminació en condicions apropiades per tal d’ésser reconegut per la
comunitat internacional.
Una de les protestes pacífiques més multitudinàries celebrades al Sàhara
Occidental va ser el campament de Gdeim Izik, començat el 10 d’octubre de
2010. El campament va suposar una experiència auto-gestionària sense
precedents que va permetre al jovent sahrauí reivindicar col·lectiva i
pacíficament els seus drets fonamentals, com ara el dret a un habitatge o a
un treball digne, o el dret a l’auto-determinació del Sàhara Occidental.
Malauradament, aquesta va ser una experiència que acabà desmantellada
de manera violenta per l’exèrcit marroquí el 8 de novembre de 2010.
En el transcurs d’aquests quaranta anys, i seguint manifestacions i actes
pacífics com el de Gdeim Izik, s’han produït centenars de detencions
motivades per raons polítiques, casos de tortura i eventuals judicis celebrats
en condicions irregulars i sense les mínimes garanties processals, tal i com
nombroses missions d’observació internacional han corroborat. Al seu torn,
aquests han estat seguits per condemnes de presó desproporcionades,
d’entre 20 anys de presó i cadena perpètua, essent les preses sotmeses a
vexacions i condicions de vida insalubres. Actualment, encara compleixen
condemna a territoris ocupats més de 70 persones sahrauís, d’entre les
quals 22 van participar en el campament de Gdeim Izik.
Un dels casos més flagrants és el de Hassana Aalia, jove activista sahrauí
de 26 anys, que va ser jutjat per rebel·lió pel Tribunal Militar de Rabat el
febrer de 2013 i condemnat a cadena perpètua per la seva participació al
campament. Davant d’això, el Ministeri de l’Interior espanyol li ha denegat
la condició d’asilat. Aquest no és un cas aïllat: durant el període 2010-13,
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214 persones d’origen sahrauí van sol·licitar protecció internacional a
Espanya, de les quals només 9 van rebre una resposta positiva (UNHCR
Population Statistics, 2015).
Tanmateix, el cas de Hassana és paradigmàtic, en tant que posa sobre la
taula, d’una banda, l’èxode i desprotecció dels i les joves sahrauís davant
l’administració espanyola; i per l’altra, els límits d’una política d’asil que
hauria de ser garant dels Drets Humans i que de facto ha cedit davant les
evidents pressions polítiques del Regne de Marroc.
Diverses organitzacions de solidaritat amb el Poble Sahrauí, com és el cas
de la plataforma CEAS-Sáhara, ja han mostrat la seva repulsa davant
aquesta decisió del Ministeri de l'Interior. De la mateixa manera, s’ha
denunciat el silenci còmplice del Govern espanyol davant la situació de la
resta de preses sahrauís a territoris ocupats, on recordem que manquen els
mecanismes necessaris per vigilar i garantir el respecte dels Drets Humans.
És per totes aquestes raons, que el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya:
-

Exigeix que s’implementin les mesures possibles per a que Hassana
Aalia, i d’altres joves sahrauís eventualment perseguits per
motivacions polítiques a territoris ocupats, obtinguin el dret a
l’asil a Espanya.

-

Demanem a la comunitat internacional que pressioni al Marroc per a
que posi en llibertat a tots els presos i preses polítics, sahrauís
que actualment es troben empresonats per haver exercir el seu
dret a la manifestació pacífica per l’autodeterminació del poble
sahrauí.

-

Exigim al Parlament de Catalunya i a la Generalitat que demanin al
govern espanyol, membre temporal del Consell de Seguretat de
la ONU, que la Missió de les Nacions Unides pel Referèndum del
Sàhara Occidental (MINURSO) es doti de la competència i
mecanismes per garantir els drets humans als territoris ocupats.

Des del moviment associatiu juvenil ens comprometem a seguir treballant
pel dret a l’auto-determinació del poble sahrauí i continuar fent visible la
causa sahrauí en els nostres espais de treball nacionals i internacionals.

Pàg. 2 de 2

