MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS UIA, PSOE, PI I AA, EN SUPORT
AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L'ESCALADA DE LA TENSIÓ A LA ZONA DEL
GUERGUERAT
El poble sahrauí porta molts anys patint les agressions imperialistes del Regne del Marroc
contra l'antic Sàhara espanyol, sense que hagin pogut ser frenades per la manca d'una
acció decidida per part dels diferents governs espanyols i de les institucions europees. A
més, el Regne del Marroc incompleix sistemàticament els acords internacionals tendents a
la celebració d'un referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental entre el poble
sahrauí i que permetria avançar en pau i llibertat cap a l’autoderminació i el reconeixement
de l’estat Sahrauí i posar fi als més de 40 anys de diàspora i resistència en camps de
refugiats. La violació dels drets humans per part del Marroc és constant front dels drets d'un
poble que se sent abandonat per les institucions i els govern europeus.
Els sahrauís eren ciutadans espanyols i, malgrat aquest abandonament per part de les
autoritats, han comptat durant anys amb la majoritària solidaritat del poble de les Illes
Balears i espanyol. Tant a nivell insular com a nivell autonòmic, la societat de les Illes
Balears ja ha mostrat el seu suport a través de diferents iniciatives i projectes de solidaritat
amb el poble sahrauí.
En les últimes setmanes s'ha produït un increment de la tensió al Sàhara. L'exèrcit marroquí
s'ha desplegat a la zona fronterera del Guerguerat, amenaçant les concentracions
pacífiques del poble sahrauí el qual sols reclama el seu legítim dret a un referèndum
d'autodeterminació del Sàhara Occidental tal com estableixen les resolucions de l’ONU.
Aquesta situació de tensió ha anat augmentat fins arribar als successos de caràcter bèl·lic
que donen suport a la finalització de l’alt del foc i retornar a la casella de sortida amb un
conflicte armat que sols fa que augmentin els patiments d'un poble que només aspira a
recuperar la seva llibertat i independència. Lamentam que, després de tants d’anys de
l’aprovació d’un pla de pau del 1991 de les Nacions Unides, aquest continuï paralitzat a
causa de l’actitud intransigent del Regne del Marroc, que ha impedit la celebració d’un
referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental.
Per tot això, proposam al ple de l’Ajuntament d’Artà els següents acords:
1.Exigim al govern de l'Estat a fer-se càrrec de les seves obligacions respecte a uns
ciutadans antigament espanyols i defensi els acords internacionals i els drets humans del
poble sahrauí. Que exigeixi, de la mateixa manera, als organismes internacionals el
compliment per part del Regne del Marroc dels acords internacionals i l'alliberament dels
activistes sahrauís que romanen a les presons marroquines.
2. Demanam al govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals com l'ONU i la
Unió Europea el compliment dels acords i l'activació del necessari referèndum
d'autodeterminació del Sàhara Occidental. Aquest referèndum s'haurà de celebrar amb la
tutela efectiva de les Nacions Unides, amb totes les garanties democràtiques, i, a través
d'una pregunta clara, haurà de preveure la possibilitat de la independència per al poble
sahrauí.

3. Que, davant l'agreujament de la situació i l'escalada de la tensió a la zona fronterera del
Guerguerat, el govern espanyol i la Unió Europea prenguin les accions polítiques i
diplomàtiques necessàries i per exigir al Regne del Marroc el respecte als drets humans i
democràtics del poble sahrauí i se cerqui l'única una solució possible, la solució política i
pacífica definitiva per al compliment de les resolucions de l'ONU amb relació a
l'autodeterminació del poble Sahrauí.
4. Demanam al govern espanyol que exigeixi a l'ONU nomenar a un Enviat Personal per al
Sàhara Occidental —vacant des de fa més d'un any—, i a la Missió de les Nacions Unides
per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) renovar el seu mandat amb
competències en matèria de Drets humans i una clara vocació de protecció i promoció dels
drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de la població sahrauí.
5. Condemnam les accions de violació de l'alto el foc de 1991, a la zona fronterera del
Guerguerat i instem al Govern de l'Estat a fer el mateix, exigint la retirada immediata de les
forces militars presents i el cessament de les accions bèl·liques facilitant les condicions
necessàries perquè es reprenguin les negociacions entre representants marroquins i
sahrauís per poder arribar la solució pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes
les resolucions de l'ONU respecte als drets del poble Sahrauí.

