
ONU, DRETS HUMANS, Sàhara Occidental:
  Targeta roja !  Dutxa freda i indignació

Com es pot confiar en una institució com l’ONU que 
no ha mostrat d’ençà de l’adopció del pla de pau 
per al Sàhara Occidental – cal recordar que aquest 

pla és de fa vint anys – cap mena de voluntat per fer 
respectar el dret internacional i els valors dels quals no 
deixa de vanagloriar-se?. Mirant el camí recorregut, quins 
són els avanços? Els Sahrauís en l’exili encara són allà i 
els Sahrauís que habiten les zones del Sàhara Occidental 
ocupat es troben des de fa anys en una situació d’opressió 
que s’intensifica de cada vegada més: desaparicions, 
presons arbitràries, processos que no són altra cosa 
que espectacles destinats a donar aparença de legalitat 
a pràctiques il·legals. Així doncs, on hi ha els canvis? 
Més precarietat en els camps de refugiats, més violacions 
dels drets humans en el Sàhara occidental!  ¡Garrit èxit 
de l’ONU ! Tot això davant el silenci internacional sense 
que la MINURSO faci que l’escoltin, la qual enquadra, 
embolica podria dir-se, en un vel de l’ONU, la precarietat 
i les violències de l’Estat marroquí.

No obstant això l’esperança encara està present en el 
costat dels sahrauís i en el dels qui recolzen el dret a 
l’autodeterminació. Es va concretar a principis de l’any 

2008 en la sessió de l’Examen Periòdic Universal, un nou 
procediment del Consell de drets humans que tenia com 
a objectiu, segons sembla, fer un estat de la qüestió 
dels drets humans en el país examinat i decidir quins 
eren els canvis indispensables per donar satisfacció 
als acords ratificats pel país afectat. Diverses ONGs, 
entre elles la BIRDSHO, es van preocupar d’enviar els 
informes detallats que havien de figurar en el dossier 
del país, en aquest cas Marroc. El 8 d’abril horabaixa, 
l’esperança agonitzava. La complicitat mateixa entre 
Estats apareixia a la llum del dia. Estau segurs que 
hi ha guerra a Marroc?, sabeu que més de 500 civils 
sahrauís continuen desapareguts?, coneixeu la situació 
de les exaccions violentes en el Sàhara Occidental?  Per 
a l’ONU, existeix encara el  Sàhara Occidental? Tenim la 
impressió que ha desaparegut, fins i tot la defensa dels 
drets humans que ja ni es reivindiquen.

Messaoud Larbi, defensor dels drets humans en el 
Sàhara Occidental ocupat  participava en aquesta 
nova comèdia oferta per l’ONU. Trobareu l’entrevista 
més endavant. Aquest Karama també havia de posar 
èmfasi en la campanya per a l’alliberament de Sa-

bbar (*) i per la de tots els presoners 
polítics sahrauís. Recordareu que la 
mobilització internacional s’havia cen-
trat sobre tot en els casos de Mohamed 
Daddach i d’Aminatou Haidar. Volem 
anar més enllà i fer campanya per a 
tots els presos. 
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Aquest  espectacle es va produir el 8 d’abril 
de 2008 -de 15h-18h- en el Palau de les 
Nacions a Ginebra
 

A la fi un procediment que permetrà parlar clar, acabar 
amb els meandres discursius que no diuen les coses tal 
com són ni anomenen els Estats pel seu nom. Doncs 
no, res de res. A la lectura de tots els documents 
públics concernents a l’Examen Periòdic de Marroc 
(es pot consultar amb deteniment a la xarxa), hom 
s’impacienta, s’indigna davant una retòrica tan ben 
untada que l’ONU la mima com una cimera artística, 
com un art oratori que permet de llegir durant hores 
sense dir res en absolut. Sens dubte alguns comprenen 
el discurs subliminal. I que us pensàveu, que hi ha 
alguna empremta dels dossiers de les ONGs en els textos 
elaborats per l’Alt Comissariat de Drets Humans? Doncs 
no, han desaparegut en la fossa en què el Consell de 
drets humans les enterra exànimes. Hi haurà algú que 
reaccioni?

Així doncs la nostra esperança s’ha evaporat. El lector 
poc informat ni tan sols sabrà que Marroc ocupa el 
Sàhara Occidental, ni que les desaparicions es compten 
per centenars, ni que la repressió és quelcom quotidià. 
És cert que han sorgit interrogants sobre el dret 
d’expressió, el dret d’associació, els drets dels nins, els 
drets de les dones tant les Marroquines com les Sahrauís; 
la situació en les presons preocupa el Regne Unit i 
Irlanda del Nord, Etiòpia reclama on és la compensació 
a les víctimes de violacions dels drets humans i Zàmbia 
qüestiona les tortures a la qual cosa Marroc respon 
amb arrogància que « la tortura i els maltractaments 
estan prohibits a Marroc». De més de 50 Estats que 
intervenen, més de la meitat són «amics de Marroc ». 
Com es pot imaginar doncs que una pressió dels Estats 
pugui fer avançar les resolucions de l’ONU sobre el pla 
de pau i l’autodeterminació del poble sahrauí? Gairebé 
es podria creure que aquestes paraules estan en una 
llengua que tots desconeixen.

Recordem que la troika que tenia al seu càrrec la 
responsabilitat d’aquest examen –sens dubte heu 
endevinat qui era el membre més important– : era la 
integrada per França, Madagascar i Romania.  

S’ha produït una mena de joc de mans entre l’informe 
inicial redactat per l’Alt Comissariat Internacional de 
Drets Humans a partir d’una compilació de les dades 
que figuraven en els informes d’òrgans convencionals, 
dels procediments especials, així com de les dades 
obrants en els dossiers enviats per les ONGs com a 
parts intervinents. En qualsevol cas es va presentar 
el 8 d’abril després de l’al·legat del representant 
marroquí. En l’informe, la Representant Especial del 
Secretari General expressa enèrgica inquietud pel 
que fa a la situació dels defensors dels drets humans 
sahrauís i principalment les relatives a les llibertats 
de reunió i associació, evocant la confiscació dels 
passaports de 14 militants sahrauís als quals els havien 
impedit de viatjar a Ginebra per assistir a conferències 
internacionals. El document ressalta igualment que 
el grup de treball sobre les desaparicions forçades 
havia notat que en la majoria dels casos concernien a 
persones o a familiars propers que se sabia que eren 
partidaris del Front Polisario. El document subratlla 
que la qüestió del Sàhara Occidental és freqüentment 
objecte d’examen per  l’Assemblea General i pel Consell 
de Seguretat i que el comitè de drets humans segueix 
preocupat per la manca de progressos en matèria de 
l’aplicació del dret a l’autodeterminació del poble del 
Sàhara Occidental com a preludi de recomanar a l’estat 
marroquí que faci els esforços necessaris per tal que 
permeti a la població sahrauí d’exercir amb plenitud els 
seus drets d’acord amb els pactes internacionals sobre 
drets civils i polítics. El 9 de juny, el Consell adoptava 
l’informe de l’EPU. Únicament 2 intervencions d’ONGs 
lamentaren el silenci ensordidor sobre el Sàhara 
Occidental…

Cedim emperò la paraula a Messaoud Larbi que 
participava en aquesta « bufonada » com a «figurant» 
quan en realitat havia de ser l’actor principal d’un 
espectacle dramàtic. 

L’Examen Periòdic 
Universal de Marroc  

o el Teatre de la Roïndat Universal  
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Quina és la seva percepció del nou mecanisme de l’ONU, 
l’Examen Periòdic Universal?

« S’assembla a una posta en escena teatral, a un joc 
de rol entre els estats. La voluntat natural entre els 
Sahrauís és la pau, el pacifisme, les Nacions Unides els 
han ofert aquesta possibilitat de pacifisme. Fa 17 anys 
l‘ONU els va prometre que podrien decidir el seu futur, 
de llavors ençà esperen la realització d’aquesta promesa. 
Els Sahrauís comencen a dubtar de la possibilitat de 
realització de la seva autodeterminació i recelen de les 
negociacions. Pel maig de 2006, es va produir una visita 
de l’Alt Comissionat per als Drets Humans a la regió del 
Sàhara Occidental per tal de valorar la situació dels drets 
humans. Per raons que es desconeixen, passats dos anys, 
aquest informe encara no ha estat publicat. És per això 
que el poble sahrauí veu amb ulls suspicaços el treball 
de l’ONU, i s’ha produït una pèrdua de confiança per 
tal com Marroc juga amb el pas del temps al seu favor» 
(continuació de l’entrevista més endavant)

Sàhara Occidental: testimoni d’un militant Sahrauí

La darrera sessió del Consell de drets humans que es va 
celebrar a Ginebra del 3 al 26 de març de 2008, em va 
donar l’oportunitat de tornar a trobar-me amb un defensor 
Sahrauí dels drets humans, vingut per testimoniar sobre 
les violacions perpetrades en el Sàhara Occidental per la 
potència ocupant marroquina. Més enllà del nivell de la 
seva feina i de la seva voluntat de contribuir a millorar 
els drets humans, el que més destaca d’aquest ex-pres 
d’opinió són la seva convicció i un pacifisme molt acusat, 
que no vol tornar mal amb mal, que no tracta d’aplicar la 
Llei del Talión, de recórrer a la violència, sinó de promoure 
una cultura universal dels drets humans.1

1   Aquesta entrevista es va fer poc abans de la sortida de Messaoud Larbi cap 
al Sàhara Occidental.

Nascut el 1966 a Dchaira2, 
Messaoud Larbi, originari 
d’una família d’11 fills, viu a 
l’Aaiun d’ençà de l’any 2002. 
Després de cursar estudis uni-
versitaris de literatura àrab a 
la Universitat  d’Ibn Zouhr, 
obtingué la seva llicenciatura 
el 1994, però igual que molts 
Sahrauís, s’enfronta a situa-
cions de discriminació en la 
vida diària i no té cap possibilitat d’integrar-se en l’esfera 
professional a causa de la seva activitat militant. Per ha-
ver participat en les manifestacions que se celebraren en el 
Sàhara Occidental, fou tancat per dues vegades en presons 
marroquines, el 6 de desembre de 1999, per un període de 
2 anys; el 20 de juliol de 2005, durant 8 mesos. 

Des del 2005, és membre del Secretariat del Col·lectiu dels 
Defensors Sahrauís de Drets Humans (CODESA), expressa 
el seu compromís amb CODESA en els següents termes:

«És una associació que treballa sobre les relacions dels 
drets de les persones per tal de coordinar totes les 
associacions internacionals que es preocupen per la 
situació dels drets humans en el Sàhara Occidental, en 
el sud de Marroc i en les universitats marroquines en 
les quals hi ha molts estudiants Sahrauís.3 Volem donar 
a conèixer les violacions comeses per l’estat marroquí 
contra la població civil Sahrauí. Per això sóc membre del 
CODESA.»4

¿Quines són les principals violacions dels drets 
humans en el Sàhara Occidental?

« El Sàhara Occidental sofreix moltes violacions d’ençà de 
1975, com són els bombardeigs amb armes químiques, la 
desaparició forçada, la tortura, la detenció arbitrària, les 
execucions, els judicis arbitraris.5 Com a exemple, arran 
de les manifestacions de maig de 2005, 15 joves Sahrauís 
van ser segrestats el 25 de maig de 2005 i els marroquins 
començaren a torturar els detinguts de manera gairebé 

2  Ciutat de Marroc situada a 600 km de l’Aaiun.
3  Des del 2000, s’observa en la població Sahrauí que viu en el sud de Marroc, 
el sorgiment d’una consciència que es materialitza a través de l’estreta 
col·laboració d’aquesta i dels Sahrauís que viuen en els territoris ocupats a 
través de les associacions i dels distints comitès Sahrauís. 
4 Les dues principals organitzacions de drets humans en el Sàhara Occidental 
són el CODESA i l’ASVDH. Existeixen també set Comitès que treballen sobre la 
mateixa temàtica de promoció de drets humans.
5 Els campaments provisionals foren bombardejats per l’aviació marroquina, 
que usà bombes il·lícites, no convencionals como són les bombes de napalm, 
fòsfor blanc i les bombes de fragmentació.
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sistemàtica.6 Segons testimonis creïbles i concordants, 
desenes de Sahrauís van ser enterrats vius en fosses 
comunes. Per altra banda, vivim un sistema d’apartheid, 
sofrim diàriament mesures discriminatòries, per exemple 
el 60% de la població Sahrauí està a l’atur.»

Vostè és a Ginebra per assistir per segona vegada 
les sessions del Consell de Drets Humans de Nacions 
Unides; s’ha trobat amb diferents experts, quina 
impressió i  experiència n’ha tret ?

« La primera cosa positiva per a mi és haver  trobat mol-
tes organitzacions i representants, escoltar els debats, 
al cap i a la fi poder conèixer els mecanismes dels drets 
humans. Pel que fa a la tasca del Consell, penso que és 
molt lenta i que les recomanacions no són clares. No obs-
tant això confiem en l’ONU perquè resolgui el conflicte. 
Gràcies a l’acció de l’ONU, en el 1991 el Front Polisario i 
Marroc varen arribar a un cessament d’hostilitats i esta-
bliren negociacions per a una sortida pacífica. L’ONU ha 
d’assumir la seva 
responsabilitat, el 
seus compromisos, 
de fer respectar els 
drets humans en el 
Sàhara Occidental. 
Els Sahrauís desit-
gen que l’ONU pas-
si al capítol 7 de la Carta de les Nacions Unides per im-
posar la seva decisió, posat que l’autodeterminació dels 
pobles constitueix un dret garantit i reconegut per tots 
els textos internacionals. 

¿En què fonamenta el seu compromís? 

« El poble Sahrauí és un poble que vol ser lliure i que sempre 
ha rebutjat l’ocupació estrangera. L’autodeterminació és 
un dret inalienable, dret reclamat des de sempre pel poble 
sahrauí. Moltes persones són acomiadades dels seus llocs 
de treball de manera arbitrària. Malgrat aquestes trampes 
impulsades i practicades per les autoritats marroquines, la 
població civil Sahrauí continua realitzant una resistència 
pacífica, i s’estima més seguir la legalitat i comptar 
amb el recolzament de la comunitat internacional per 
fer exigir el respecte dels seus drets legítims. Però s’ha 
de fer saber que totes les manifestacions pacífiques són 
reprimides, a Marroc li fa por una societat civil Sahrauí 

6  Existeixen 526 casos de desaparicions forçades des de l’any 1975.

que s’organitza, que reivindica els seus drets, i per tot 
això no dóna autorització per constituir associacions. 
Assistim a una segregació de la societat a tots els 
nivells.»

Quina és la seva opinió sobre el projecte d’autodeter-
minació proposat per Marroc?

«Els Sahrauís rebutgen el projecte d’autonomia 
proposat per l’estat marroquí i reclamen un referèndum 
d’autodeterminació. Marroc voldria un altre interlocutor 
en lloc del Front Polisario. Els Sahrauís reconeixen el 
Front Polisario com el seu legítim representant. L’estat 
marroquí és el responsable del retard en el temps pel que 
fa a la resolució del conflicte».

Per acabar, cal subratllar que el 2004 les autoritats mar-
roquines posaren en marxa una comissió anomenada 
Instància de l’Equitat i de la Reconciliació. Aquesta ins-
tància és un òrgan del Consell Consultiu marroquí que 

s’encarrega de trac-
tar la qüestió de les 
violacions dels drets 
humans passades. 
Però aquest òrgan 
nou no fa cap refe-
rència a la situació 
que es dóna en el 

Sàhara Occidental d’ençà de la seva annexió el 1975. 
En els territoris ocupats, les restriccions se centren, en-
tre d’altres, a la presència de la premsa internacional 
i dels observadors estrangers independents. No obstant 
això, de manera recurrent, les organitzacions internaci-
onals com Human Rights Watch, Amnesty International i  
l’Organització Mundial contra la Tortura, demanden a les 
autoritats marroquines que respectin els drets humans 
en el Sàhara Occidental i fan enquestes sobre les al-
legacions de tortura practicada per les forces de repres-
sió marroquines en contra de la població Sahrauí.

Entrevista realitzada per Keltoum IRBAH

Sociòleg
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Un nou Llibre sobre la Repressió en 
el Sàhara Occidental: 

CRIM EN SILENCI

En ocasió de la 7ena sessió del Consell de Drets 
Humans de l’ONU, tenim l’honor de presentar a 
l’opinió pública « CRIMEN EN SILENCE », tal és 

l’eloqüent títol del llibre que acaba de  publicar la 
Unió de Juristes Sahrauís (UJS), el qual mostra la 
persistència de les violacions dels drets humans en 
els territoris ocupats del Sàhara Occidental que ha 
experimentat en aquests darrers temps un increment 
sense precedents.

Quan la llibertat d’expressió, sòcol de la dignitat 
humana, és un dret elemental de la vida social i cultural, 
Marroc, país que ocupa il·legalment el Sàhara Occidental 
des de fa més de 32 anys, prohibeix la distribució de 
llibres, les publicacions i bloqueja les pàgines web 
que recolzen o reivindiquen l’autodeterminació i la 
independència del poble sahrauí.

Aquest llibre inèdit es fonamenta en els testimonis de 
defensors sahrauís de drets humans, del moviment sin-
dicalista i dels estudiants, que són el blanc privilegiat 
del règim marroquí. 

Aquest llibre també parla de la situació inhumana dels 
presoners polítics sahrauís relatant la seva vida quo-
tidiana, ells que han pagat, a vegades amb la vida, la 
repressió sistemàtica. A hores d’ara molts defalleixen 
en les masmorres marroquines, els més sortats han 
de viure amb les seqüeles i malalties contretes en els 
diversos centres secrets de Marroc, d’altres, els més 
nombrosos, han desaparegut.

Cal assenyalar que la desaparició forçada és un fenomen 
que cobra amplitud en el Sàhara Occidental i que, 
després de les manifestacions pacífiques celebrades 
arreu del territori sahrauí d’ençà de maig de 2005, les 
violacions dels drets humans s’han institucionalitzat. Es 
compten els desapareguts per centenars, de qualsevol 
edat, els seus parents no saben ni poc ni gens què s’ha 
fet d’ells i això passa des de fa més de 30 anys.

La tortura, amb totes les seves formes, les persecuci-
ons de tota mena, les desaparicions forçades, les res-
triccions draconianes dels drets a la llibertat d’expres-
sió, d’associació, de reunió, la gamma de tècniques 
repressives marroquines que no tenen límit, tot això 
passa dissortadament davant del silenci de la premsa 
occidental, en suma, aquesta cara de Marroc es descriu 
amb tot detall a «Crim en silenci». 

Així doncs, la repressió marroquina en contra dels civils 
sahrauís és global i atroç. Malgrat aquesta repressió 
bàrbara practicada per les autoritats marroquines, el 
poble sahrauí segueix fent una resistència pacífica. 
En els annals de la lluita dels pobles per exigir el 
respecte del seu dret legítim a l’autodeterminació i 
a la independència, la població civil sahrauí és una 
excepció. Mai no ha recorregut a accions violentes o de 
caràcter terrorista ni contra les autoritats marroquines 
ni contra els civils marroquins residents en el territori 
del Sàhara Occidental. S’han estimat més respectar 
la legalitat internacional i comptar sempre amb el 
recolzament de la comunitat internacional per exigir 
el respecte dels seus drets legítims. És una població 
civil que ha triat una lluita QUE LI ÉS PRÒPIA. Que és 
portadora d’un missatge de  PAU.
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Els Srs. Christian Viret, President de l’Oficina 
Internacional per al Respecte dels Drets Humans en 
el Sàhara Occidental, Patrick Herzig, membre de la 

Lliga Suïssa de Drets Humans, Abdeslam Omar, President 
de l’AFAPREDESA i la Sra. Oreta Bandettini Di Pogio, de 
la LIDLIP (Lliga Internacional pels  Drets i l’Alliberament 
dels Pobles) han fet un esbós de la situació en els 
territoris ocupats del Sàhara Occidental posant especial 
èmfasi en la responsabilitat, total i plena de l’ONU 
pel que fa a la denegació del dret que sofreix el poble 
sahrauí, únic poble d’Àfrica que encara espera que se li 
faci justícia a través de l’organització d’un referèndum 
d’autodeterminació just i democràtic.

Abordant el tema dels drets humans, el Sr. Christian 
Viret ha subratllat que, concretament, la manca de 
determinació per part de Nacions Unides per forçar que es 
respectin les seves resolucions, en particular la relativa 
a un referèndum d’autodeterminació lliure i just que 
acabaria amb el conflicte del Sàhara Occidental, permet 
en l’actualitat al país colonitzador intensificar els actes 
d’intimidació i seguir practicant la desaparició forçada, 
la tortura i l’empresonament de nombrosos sahrauís.

A continuació, la Sra. Oreta Bandettini ha apuntat, arreu 
de tota la seva extensa exposició, que el referèndum 
d’autodeterminació pel poble sahrauí continua essent el 
mitjà més adient perquè se solucioni d’una manera justa i 
definitiva el conflicte, i que si això es descarta, qualsevol 
altra temptativa estaria irremediablement condemnada 
al fracàs, per tal com representaria una violació flagrant 
de la carta i de la doctrina de Nacions Unides en matèria 
de descolonització.

El Sr. Patrick Herzig, que va assistir com a observador, en 
diverses ocasions, als processos de l’Aaiun, en el Sàhara 
Occidental, ha recalcat, en tota la seva intervenció, 

que els defensors sahrauís dels drets humans sovint 
són empresonats després de processos dubtosos i 
plens d’irregularitats. Es palesa en els veredictes de 
les sentències que la majoria són acorralats, acusats 
iniquament, afrontant fins i tot la pena capital, afirmava 
el Sr. Herzig qui va subratllar que l’examen imminent de 
Marroc en el marc de l’UPR constitueix una magnífica 
ocasió per intensificar les pressions sobre aquest país 
per tal que respecti els drets de les poblacions sahrauís i 
els textos internacionals dels drets humans. 

Per altra banda, el Sr. Abdeslam Omar, President de 
l’AFAPREDESA ha centrat la seva intervenció sobre la 
insostenible situació dels presos polítics sahrauís, 
de la necessitat d’ampliar, el més prest possible, les 
prerrogatives de la MINURSO per a la protecció dels 
civils sahrauís i obrir el territori sahrauí als observadors 
estrangers perquè puguin informar sobre la tragèdia dels 
sahrauís que es troben en les zones ocupades, sotmesos 
a un estat de siti permanent d’ençà de l’ocupació militar 
del Sàhara Occidental el 1975.

Cal assenyalar que aquesta reunió paral·lela va ser co-
organitzada per les següents organitzacions: 

France-Libertés – Fondation Danielle Mitterrand, 
Le Mouvement International des Jeunes et des 
Etudiants pour les Nations Unies (ISMUN), Women 
International League For Peace and Freedom 
(WILPF), La Ligue Internationale pour les Droits et 
la Libération des Peuples (LIDLIP), International 
Education Development, Interfaith International 
(II), L’ Union Internationale de la Jeunesse 
Socialiste (IUSY) i La Fédération Mondiale de la 
Jeunesse Démocratique (WIFDY).

Aprofitant l’avinentesa de la 7ena Sessió del Consell de 
drets humans, els treballs de la qual es realitzaren a 
Ginebra, el Moviment contra el Racisme i per l’Amistat 
entre els Pobles (MRAP) va organitzar, el  12 de març de 
2008, en el Palau de les Nacions una reunió paral·lela 
amb el títol

“Sàhara Occidental: 

El referèndum d’autodeterminació, 
única solució per a l’ajustament
definitiu del conflicte”.
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El 8 d’abril, el Consell de drets humans de l’ONU ha 
examinat la situació marroquina pel que fa als drets 
humans en el marc d’un nou procediment anomenat 

Examen Periòdic Universal.
En aquest marc, una conferència de premsa sobre el tema : 
Posarà fi l’ONU a més d’un quart de segle d’injustícia i 
de violacions dels drets humans en el Sàhara Occidental? 
Es va organitzar el 4 d’abril de 2008 en el Palau de les 
Nacions de Ginebra.

Els participants, Sr. Christian Viret, President de 
l’Oficina Internacional per al respecte dels drets humans 
en el Sàhara Occidental, Sra. Christiane Perregaux, 
Professora Honorària de la Universitat de Ginebra, Sr. 
Patrick Herzig, jurista, membre de la Lliga suïssa dels 
drets humans, que ha assistit a diversos processos amb 
condemnes arbitràries en el Sàhara Occidental ocupat, Sr. 
Larbi Messaoud, ex-pres d’opinió, membre del Secretariat 
del Col·lectiu dels defensors sahrauís dels drets humans 
(CODESA) i Sr. Abdeslam Omar, President de l’Associació 
dels familiars de presos i desapareguts sahrauís 
(AFAPREDESA) demanaren que aquest nou procediment 
permetés, a la fi, fer visible als ulls de l’opinió pública 
internacional la situació real d’ocupació i de colonització 

d’aquesta regió (en especial, empresonaments, tortures, 
detencions i condemnes arbitràries).

En aquesta reunió els participants subratllaren  que 
l’examen de Marroc és una mena de darrera 
oportunitat per a l’ONU de reafirmar el 
dret a l’autodeterminació esperat pacientment 
des de fa més de 30 anys pel poble sahrauí i rompre amb 
pràctiques com les que impediren a l’Alt Comissariat dels 
Drets Humans fer públic l’informe efectuat després de la 
visita d’una missió en el 2006 a les zones ocupades del 
Sàhara Occidental.

La cita del 8 d’abril de l’ONU a Ginebra 
ha de ser una cita amb la veritat! 

No pot decebre el poble sahrauí ni a tots els que han 
posat les seves esperances en aquest nou procediment.

Campanya Internacional per a l’alliberament de de 
B.Sabbar * i de tots els presos polítics sahrauís (ara 
únicament “de tots els presos…)

*B.Sabbar sortí de la Presó Negra en la matinada 
del 17/06/08, després d’haver complert 2 anys de 
condemna.

Firmeu la carta al govern marroquí adjunta a aquest 
número del Karama en la pàgina: 

http://www.libertadpresossaharauis.com

Marroc sota la lupa:
Posarà fi l’ONU a més d’un quart de segle 

d’injustícia i de violacions dels drets  
humans en el Sàhara Occidental?
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Robert Emery  

morí a Ginebra
 després d’una llarga 

malaltia

El  «KARAMA» surt 3 o 4 vegades cada any.  Per a la seva publicació, necessitam el vostre suport. Abonament 
anual: 20 FS/15 €  que podeu ingressar en el compte que figura més avall. Si voleu rebre regularment les 

informacions per e-mail o per fax, us podeu subscriure en la nostra adreça.

Visitau la nostra pàgina a Internet: http://www.birdhso.org 
 Totes les novetats són al nostre Blog Actualitat de Drets Humans en el Sàhara Occidental:

http://birdhso.blogspot.com

Bureau International pour le Respect des droits de l’homme au Sahara Occidental
Case Postale 474    1211 GENEVE  4   Suisse -Fax et Tél. 41.22.320.65.50       E-mail :birdhso@birdhso.org

*Compte de Chèque Postal: CCP 12-12461-0  - IBAN CH51 0900 0000 1201 2461 0 
*Compte bancaire : Union de Banques Suisse 279-C3117839.0 – IBAN CH64 0027 9279 C311 7839 0, 1205  GENEVE

El nostre amic Robert Emery 
moria el diumenge 16 de 
desembre de 2007.

Membre de la Lliga Suïssa de 
Drets Humans i membre funda-
dor de la BIRDHSO (Oficina In-
ternacional per al Respecte dels 
Drets Humans en el Sàhara Occi-
dental), ha estat durant tota la seva vida en tots els 
combats a favor de  la justícia social, del respecte dels 
drets humans i per la pau.

El seu compromís a favor dels drets del 
poble sahrauí junt amb el de la seva 
esposa Marguerite, va ser recompensat 
el 2002 amb el Premi de drets 
humans de la secció suïssa 
de la “Societat Internacional 
per als Drets Humans” en 
reconeixement al seu compromís a favor 
de la defensa dels drets humans en el 
Sàhara Occidental i a Marroc.

Volem expressar a Marguerite i a la família el nostre 
condol. Robert romandrà per a nosaltres com un exemple 
en el combat per un món més just, tolerant i en pau.


