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Declaració urgent de suport a la celebració d'un referèndum lliure i 
transparent al Sàhara Occidental 

 
 
 El Parlament de les Illes Balears vol expressar el seu suport solidari per 
desbloquejar la perillosa situació de guerra que s'està iniciant al Sàhara Occidental. 
D'aquí a pocs dies finalitzarà la pròrroga que el Consell de Seguretat de l'ONU ha 
concedit a la Missió de les Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental, 
per dur a terme la seva empresa, sense que es vegi el més mínim optimisme sobre 
la possibilitat d'aturar la perillosa escalada de tensió bèl·lica a la zona. El motiu és 
simple i dramàtic, després de quasi deu anys, Nacions Unides no ha estat capaç de 
fer complir els acords de pau aconseguits el 1991, moments en què es va establir 
l'alt al foc al territori, reafirmats a Houston el 1997, pels quals es varen precisar 
compromisos per a la realització d'un referèndum d'autodeterminació lliure i 
transparent, en el qual es decidís el futur del Sàhara Occidental. Aquests 
compromisos afectaren l'elaboració, per part de la Minurso, dels cens de votants, la 
repatriació de refugiats, l'alliberament de presoners de guerra i desapareguts, i 
l'acantonament de les tropes respectives, així com un codi de conducta per a la 
campanya o referèndum. Davant l'incompliment sistemàtic dels esmentats acords 
per part marroquina i malgrat les advertències de l'ONU, les provocacions 
marroquines han dut al Font Polissari a declarar trencat l'alt al foc. El resultat final 
de tant abandonament pot ser la guerra, nous enfrontaments armats, la 
desestabilització del Magrib i una major pobresa al Marroc, amb el que comporta 
també de degradació segura del tímid i qüestionat procés de democratització 
marroquí. 
 
 Permetre que s'arribi a aquesta situació no té cap sentit, i molt menys si és 
conseqüència d'una paràlisi de la diplomàcia europea, resulta incomprensible que la 
Unió Europea hagi assumit, tan clarament el concepte i la política de prevenció de 
conflictes a la seva recent reunió de Niça, i al mateix temps sigui incapaç de 
protagonitzar o encoratjar una activitat política dirigida al compliment d'aquests 
mateixos principis, exigint el compliment de les resolucions internacionals i els 
acords de Houston del 1997. 
 
 La Unió Europea i la seva ciutadania no haurien d'admetre que l'únic sistema 
possible perquè es presti atenció als conflictes, sigui la seva explosió violenta, 
l'existència de matances o la proliferació de terrorismes que cerquen atreure 
l'atenció pública per donar visibilitat als seus conflictes abandonats. No fer res a 
nivell polític quan procedeix i es pot, és a dir, ara, és una invitació a l'escalada i la 
degradació del conflicte. Si això es dóna a partir de març, l'Estat espanyol haurà 
perdut una oportunitat única per curar una ferida del seu propi passat, curable 
mitjançant l'estricta aplicació de la legalitat internacional, la Unió Europea haurà 
mostrat una vegada més la seva incapacitat diplomàtica i les Nacions Unides 
hauran acumulat un nou fracàs en les seves operacions de pau, no resoldre l'últim 
procés de descolonització que queda a l'agenda. 
 
 Per això, volem exigir l'aplicació estricta del Pla de Reglament de Nacions 
Unides per al Sàhara Occidental, urgint la celebració immediata d'un referèndum 
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d'autodeterminació lliure i transparent en el territori, instant les Nacions Unides, la 
Unió Europea i el Govern espanyol a donar suport, sense reserves, el compliment 
estricte dels acords signats entre les parts i avalats pel Consell de Seguretat de 
l'ONU, mostrant el seu més ferm rebuig a qualsevol alternativa que els violi o 
supleixi. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 27 de febrer de 2001 


