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Declaració institucional en favor d’una solució al conflicte  
del Sàhara Occidental justa i respectuosa amb el  

dret d’autodeterminació del poble saharià 
 
 
 Trenta anys després de l’entrega per part de les autoritats espanyoles de 
l’antic territori del Sàhara espanyol a Marroc i Mauritània, el conflicte del Sàhara 
segueix essent un dels últims casos de descolonització pendents de resoldre. 
 
 El poble saharià ha hagut de patir l’amargor de l’ocupació del seu territori, de 
la seva colonització, i d’un llarg exili que afecta una gran part de la seva població. 
Més de 300.000 persones miren de sobreviure en les duríssimes condicions dels 
campaments de refugiats de Tindouf (Algèria). 
 
 Les iniciatives de pau auspiciades per Nacions Unides, i en especial el 
projecte de celebració d’un referèndum d’autodeterminació, han estat 
contínuament boicotejades per Marroc. Les darreres propostes, que parlaven d’un 
període transitori d’autonomia, acceptades inicialment pel Front Polisari, també 
varen ser rebutjades per Marroc. 
 
 El poble saharià porta 14 anys, des de la treva del 1991, apostant per la 
solució pacífica i per les resolucions de Nacions Unides. L’actitud de Marroc, i la 
incapacitat de Nacions Unides per fer complir les seves pròpies propostes i aplicar 
la seva doctrina sobre l’autodeterminació dels antics territoris colonials, només han 
generat sentiment d’impotència entre la població sahariana. 
 
 En les darreres setmanes hem assistit a revoltes per part de la població 
sahariana d’El Aaiun, capital dels territoris ocupats, i per part d’estudiants 
saharians a Rabat. Les associacions de defensa dels drets humans denuncien que 
les protestes d’El Aaiun han estat reprimides amb duresa per part de l’exèrcit 
marroquí, amb una gran quantitat de persones ferides i detingudes. 
 
 Resulta també greu que les autoritats marroquines negassin, el passat 5 de 
juny, el dret a desembarcar a El Aaiun a una delegació de polítics, periodistes i 
defensors dels drets humans espanyols que s’hi havia traslladat en avió per 
conèixer la situació al territori. Rebutjam així aquest fet, però alhora veim amb 
optimisme la possibilitat que representants de les Corts Generals, per primera 
vegada en 35 anys, puguin desplaçar-se a la zona ocupada i conèixer in situ la 
realitat i la situació d’aquest territori.  
 
 El Parlament de les Illes Balears, recollint l’ample sentiment de solidaritat 
amb la població sahariana existent entre la població balear, reitera la seva 
exigència d’una solució justa i duradora al conflicte del Sàhara Occidental, que 
passi pel compliment de les resolucions de Nacions Unides i per la celebració d’un 
referèndum d’autodeterminació. 
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 El Parlament de les Illes Balears fa una crida a l’Estat del Marroc perquè se 
sumi a la política de defensa dels drets humans i a la causa de la democràcia, i 
permeti la lliure manifestació de les opinions dels seus ciutadans, adoptant una 
política de major transparència pel que fa al respecte dels drets humans al seu 
territori i al territori ocupat del Sàhara occidental. 

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 14 de juny de 2005 


