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El passat 30 de gener ens concentràvem en aquesta mateixa plaça per denunciar la situació 

de sis activistes i defensors dels drets humans sahrauís, empresonats a Salé (Marroc), des 

d’octubre de 2009, per haver visitat els campaments de refugiats de Tindouf, i que esperen 

ser portats davant un tribunal militar marroquí acusats de “traïció a la pàtria”, “atemptat contra 

la integritat territorial” i “col·laboració amb l’enemic”.   

 

A començaments d’aquesta setmana, hem sabut que el jutge d’instrucció del tribunal militar 

de Rabat ha perllongat 2 mesos més la presó provisional a aquests activistes. 

 

Mentrestant, els dies 8 i 9 d’aquest mes, les forces policials i els serveis d’intel·ligència del 

Marroc provocaven una cruel i violenta onada de repressió: a la ciutat d’Al-Aaiun, contra 

persones indefenses que acudien a rebre un grup d’11 defensors dels drets humans que 

tornaven -com els seus companys empresonats- de visitar els campaments de refugiats 

sahrauís; a Dakhla, contra ciutadans que es manifestaven pacíficament.  Tots ells 

demanaven el que demanen fa 35 anys: el dret a la lliure determinació i a la independència, 

el respecte íntegre als drets humans, l’alliberament immediat i incondicional de tots els 

presos polítics, la fi de la impunitat dels autors de crims contra la humanitat. 

 

La ironia és que totes aquestes violacions dels drets humans es produeixen quan tot just ha 

acabat, a Granada, la cimera de la UE amb el Marroc, encaminada a consolidar l’Estatut 

Avançat que Europa va concedir al país magribí l’any 2008. Com sabeu, Europa manté amb 

el Marroc contractes econòmics substancials, alguns dels quals són il·legals, com el de 

pesca, que hem denunciat en nombroses ocasions perquè inclou les aigües del Sàhara 

Occidental.   

 

És a dir, la mateixa Europa que assegura donar suport a les gestions de les Nacions Unides 

a favor de l’autodeterminació del Sàhara, és la que legitima l’ocupació d’aquest territori en 

incrementar els vincles bilaterals amb el país ocupant.   

 

Denunciam la hipocresia de la Unió Europea i, molt especialment d’Espanya, que ha afavorit 

aquest tracte privilegiat amb un estat que incompleix, per norma, les resolucions de Nacions 

Unides i la legalitat internacional.  Aquesta és la “democràcia” avançada del Marroc. 

 

Feim una crida urgent perquè la MINURSO ampliï les seves prerrogatives en els territoris 

ocupats, a fi de vigilar i protegir els drets humans de la població sahrauí.  I perquè, sense 

dilació, s’hi personi una missió de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de l’ONU.  
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