Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional sobre el conflicte
del Sàhara Occidental
El conflicte del Sàhara Occidental, l’antic Sàhara Espanyol, continua sense
resoldre’s trenta-tres anys després de la firma dels Acords de Madrid, en virtut dels
quals Espanya va cedir a Marroc i a Mauritània el territori de la que havia estat la
seva colònia. El Sàhara Occidental continua essent, al conjunt del continent africà,
l’única excolònia que no ha passat per un procés de descolonització que el dugués a
l’exercici de la sobirania.
El poble saharià viu, del 1975 ençà, en condicions dramàtiques. Una part
important de la població viu exiliada als campaments de refugiats de la inhòspita
regió algeriana de Tindouf, i depèn de l’ajuda internacional per sobreviure. Una
altra part viu al territori actualment ocupat per Marroc, que l’ha sotmès a un intens
procés de colonització, contrari a la legalitat internacional, i que explota les
riqueses que en justícia corresponen al poble saharià, tals com els bancs de pesca i
els jaciments de fosfats de Bucraa.
La població del Sàhara Occidental se sent abandonada per una comunitat
internacional que no ha tengut la voluntat de fer efectiva la decisió de les Nacions
Unides de celebrar un referèndum en què el poble saharià pogués decidir
sobiranament sobre la seva integració al Marroc o la seva independència. Els
saharians, després d’apostar decididament per les vies diplomàtiques de solució,
veuen com el conflicte s’eternitza, sense perspectives de superació del marc actual.
Durant tots aquests anys, la repressió de les autoritats marroquines contra
els activistes saharians dels territoris ocupats ha estat constant. Un recent acte del
jutge Baltasar Garzón, admetent a tràmit una denúncia contra responsables de
desaparicions de dirigents saharians, n’és una bona mostra. En els darrers anys,
hem assistit a un revifament de les reivindicacions i protestes dels saharians dels
territoris ocupats, a les quals Marroc ha tornat a contestar amb repressió. Les més
prestigioses organitzacions de defensa dels drets humans han denunciat arrests,
maltractaments i manca de les més elementals llibertats.
L’antiga colònia
espanyola està sotmesa, a més, a un dur bloqueig informatiu per part de les
autoritats marroquines. L’Alt Comissariat de les Nacions Unides va redactar, l’any
2006, un informe on denuncia aquestes greus violacions dels drets humans i que,
incomprensiblement, no ha estat publicat.
El Parlament de les Illes Balears fa seus els sentiments de solidaritat de la
societat balear cap al poble saharià.
Reitera, per tant, la seva demanda d’una solució negociada al conflicte,
acceptable per ambdues parts, justa, basada en les resolucions de Nacions Unides i
en l’exercici del dret d’autodeterminació i plenament respectuosa de la legalitat
internacional.

Parlament de les Illes Balears
Expressa, a més, la seva preocupació per la greu situació de violació dels
drets humans que es pateix al Sàhara ocupat.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió d’11 de març de 2008

