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A Mollerussa, març de 2022

MOCIÓ SOBRE EL SÀHARA OCCIDENTAL
El Sàhara Occidental porta en conflicte 50 anys i, després de 16 anys de guerra i
d’infinitat de resolucions d’organismes internacionals que avalen els drets legítims del
poble sahrauí a l’autodeterminació i denuncien la ocupació per la força del Marroc sobre
el territori, el conflicte segueix encara viu i no hi ha perspectives d’una solució a curt
termini que permeti respectar els drets del poble sahrauí i el retorn dels refugiats.
La resolució 690 del Consell de Seguretat de Nacions Unides (1991), reconeixia el dret
al poble sahrauí a l’autodeterminació i creava la Missió de les Nacions Unides pel
referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO), vigent encara avui en dia. Malgrat tot,
degut als sistemàtics obstacles que interposa el Marroc a la solució del conflicte i la
incapacitat de la comunitat internacional d’imposar els seus propis mandats, encara no
ha sigut possible que el poble sahrauí pugui exercir el seu dret a l’autodeterminació.
Mentrestant, la població sahrauí pateix el drama i el calvari de la separació i l’exili.
Dividida i expulsada del seu territori, amb milers de refugiats malvivint als campaments
de refugiats de Tindouf (Algèria) o a la franja del Sàhara Occidental controlada pel Front
Polisario, en precàries condicions i depenent de les ajudes internacionals i, moltes altres
persones, vivint en el territori sota ocupació marroquí on hi manquen tot tipus de
llibertats. A més, milers de refugiats sahrauís es troben també en diferents països
europeus, entre ells l’Estat Espanyol.
Finalment, cal recordar que, d’acord amb el Consell de Seguretat de Nacions Unides,
Espanya segueix sent la potència responsable d’administrar el territori del Sàhara
Occidental i, per tant, una de les parts a assegurar el compliment dels mandats de
Nacions Unides. L’any 2014, l’Audiència Nacional també va reconèixer la responsabilitat
d’Espanya com a potencia administradora.
Per aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana a Catalunya proposen al
ple de l’Ajuntament de Mollerussa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Considerar que la decisió del govern de Pedro Sánchez de donar suport al pla
autonomista del Marroc sobre el Sàhara Occidental suposa un gir diplomàtic i un
trencament unilateral inacceptable amb el consens de les resolucions de les Nacions
Unides.
SEGON. Reafirmar el posicionament d’aquest consistori en la defensa que la resolució
de l’estatus final del Sàhara Occidental, territori pendent de descolonitzar, passa per un
referèndum d’autodeterminació, on es pregunti sobre la independència, i pel respecte a
la voluntat democràtica expressada pel poble sahrauí.
TERCER. Exigir la rectificació immediata del Govern espanyol i la defensa de la
celebració d'un referèndum d'autodeterminació on prevalgui la sobirania del poble
sahrauí, com ho demana Nacions Unides a partir de les diferents resolucions aprovades.
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QUART. Demanar a la UE que adopti i defensi una posició ferma i unitària en relació
amb el conflicte del Sàhara Occidental, en la línia de les resolucions de Nacions Unides,
i que treballi de manera constructiva per fer prevaldre el dret internacional. Al mateix
temps, demana a la UE que, dins del marc del principis fonamentals de la Unió, propiciï
unes relacions de bon veïnatge amb el Marroc i la resta de països del veïnatge sud.
CINQUÉ. Comunicar el present acord a la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments
Solidaris de Lleida, al Departament d'Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de
Catalunya, a l’Oficina d'Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions
amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, i a l’Associació per
a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).

