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En relació amb les jornades sobre “Marroc modern: avanços i reptes” que ha 
organitzat conjuntament la Universitat de les Illes balears i el Consolat del Marroc, 
l’Intergrup Parlamentari Pau i Solidaritat amb el Sàhara, vol manifestar les 
següents consideracions: 
 
La realitat del Regne de Marroc inclou una circumstància que no ha estat inclosa 
dins el programa de les Jornades: la realitat sobre l’ocupació del Sàhara Occidental. 
 
Obviar aquesta circumstància impedeix als assistents a les Jornades entendre una 
part importantíssima del passat, present i futur del Marroc. Per tant, si la intenció 
de les Jornades és plantejar el Marroc com un Regne Modern, com a mínim, 
s’hauria d’haver inclòs un dels principals impediments que té Marroc per esser, 
precisament, modern: l’incompliment de la legalitat internacional i la vulneració 
dels Drets Humans. 
 
Des del nostre punt de vista, per poder avançar realment en drets humans i 
democràcia, un dels principals reptes que té el Regne del Marroc són: 

• Dona compliment a les resolucions de l’ONU sobre l’obligació de convocar un 
Referèndum d’Autodeterminació del Poble Sahrauí que posi fi a l’ocupació 
il·legal del Sàhara Occidental. 

• Garantir els Drets Humans de la població sahrauí que viu a les zones 
ocupades del Sàhara Occidental, que posi fi a les detencions, 
empresonaments, tortures, desaparicions i assassinats practicats 
sistemàticament contra aquells sahrauís que lluiten pacíficament contra la 
violació dels acords presos pels principals òrgans de Nacions Unides i contra 
les greus violacions dels Drets Humans que el Govern marroquí està aplicant 
al poble sahrauí. 

 
Tenim la ferma convicció que aquestes dues circumstàncies conformen també la 
realitat actual del Marroc i esperam que es pugui incloure en unes properes 
jornades per conèixer la posició de les autoritats marroquines davant aquests 
reptes i poder avançar cap a una solució a aquest conflicte que ja dura quaranta 
anys. 
 
Ignorar aquesta greu situació és contribuir a perpetuar i acceptar la violació del 
dret fonamental del Poble Sahrauí a la seva lliure determinació, de conformitat amb 
els Pactes Internacionals de Drets Humans i la Carta de Nacions Unides. Un 
posicionament polític que és l’origen de les greus i sistemàtiques violacions que 
pateix la població sahrauí. 
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