Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
de suport al poble saharià
La darrera resolució aprovada pel Consell de Seguretat de l’ONU del 29
d’abril del 2004 (1541) decideix novament prorrogar el mandat de les Nacions
Unides per al referèndum del Sàhara Occidental (Minurso) fins al 31 d’octubre del
2004.
En aquesta es reafirma el suport al Pla de Pau per a la lliure determinació del
poble del Sàhara Occidental, presentat per l’anterior enviat especial del Secretari
General de Nacions Unides, James Baker, com a solució política òptima basada en
l’acord entre les dues parts.
El propósito del Plan de Paz es alcanzar una solución política al
conflicto del Sáhara Occidental, como se establece en el párrafo primero de
la resolución 1429 del Consejo de Seguridad de 30 de julio de 2002.
A l’informe previ del Secretari General de l’ONU sobre la situació relativa al
Sàhara Occidental de data 19 de gener del 2004, es recomana la pròrroga
posteriorment aprovada pel Consell de Seguretat, “a fin de poder realizar nuevas
consultas con Marruecos respecto de su respuesta definitiva al Plan de Paz”.
Com és sabut, l’altra part, el Front Polisari, acceptà l’esmentat Pla de Pau
sense objeccions.
Recentment, Kofi Annan, en el seu discurs d’obertura del nou període de
sessions de l’anomenat “Comitè dels 24”, ha declarat que “el colonialismo es un
anacronismo en el siglo XXI” i que ha de ser combatut, desitjant que les potències
administradores treballin en el Comitè Especial de l’ONU per a la descolonització
dels setze territoris no autònoms que estan encara en el repertori de l’organització
mundial, entre els quals figura el Sàhara Occidental.
És per tot això que el Parlament de les Illes Balears MANIFESTA:
1. El seu suport al dret del poble saharià a l’autodeterminació i
independència a través d’un referèndum lliure, democràtic, transparent i
urgent.
2. El seu suport al Pla de Pau per a la lliure determinació del Poble del
Sàhara Occidental, com a fórmula viable i nou marc de recerca de solucions
pacífiques al conflicte.
3. El seu compromís solidari amb les víctimes innocents d’aquest drama, el
poble saharià, que ha suportat guerres, fam, malalties i opressions.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 9 de novembre de 2004

