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 L’activista sahrauí pels drets humans Aminatou Haidar manté des del passat 
dia 14 de novembre una vaga de fam per reclamar el seu dret a retornar a la seva 
terra i a la seva llar. El règim marroquí la va expulsar del Sàhara occidental i 
impedeix el seu retorn, en una actuació contrària a la Declaració Universal dels 
Drets Humans, que afirma que ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat 
arbitràriament, i al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que estableix que 
ningú no pot ser arbitràriament privat d’entrar al seu propi país.  
 
 Aminatou Haidar ha patit persecució i ha conegut la presó i la tortura del 
règim marroquí sense haver comès cap altre delicte que defensar de manera 
pacífica els drets i les llibertats del seu poble.  
 
 Aminatou Haidar, que el passat mes de juliol va visitar el Parlament de les 
Illes Balears, és la més reconeguda activista sahrauí a favor dels drets humans, i la 
seva lluita li ha valgut nombrosos guardons internacionals de prestigi. 
 
 El cas d’Aminatou Haidar, tot i el ressò mediàtic que ha assolit, és un més 
dels episodis de la brutal repressió que el règim marroquí exerceix contra qualsevol 
expressió de residència o de reivindicació d’identitat sahrauí. El poble sahrauí viu 
des del 1975 dividit entre l’exili dels campaments de refugiats i la crueltat de 
l’ocupació, que nega als sahrauís totes les llibertats i ha recorregut als mètodes de 
les desaparicions forçades, la tortura i les detencions i els judicis arbitraris. 
 
 El Parlament de les Illes Balears expressa la seva exigència al Marroc que 
permeti el retorn immediat d’Aminatou Haidar a El Aaiun, al Sàhara occidental, i 
demana al Govern espanyol que intensifiqui els seus esforços en aquesta direcció, 
incloent les mesures de pressió davant el Marroc que estan al seu abast.  
 
 El Parlament de les Illes Balears reitera la seva denúncia de la greu situació 
de violacions dels drets humans que es viu al Sàhara ocupat, i expressa el seu 
convenciment que el conflicte no té altra solució que la plena aplicació de la 
legalitat internacional, que reconeix el poble sahrauí com a legítim propietari de la 
sobirania sobre el Sàhara occidental. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 17 de desembre de 2009 


