COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN EL 40è
ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE LA REPÚBLICA ÀRAB
SAHRAUÍ DEMOCRÀTICA
Joves d’Esquerra Verda lamenta que quaranta anys després de la
proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica encara no s’hagi
trobat cap solució per desencallar la situació. L’estat espanyol va vendre
l’any 1976 el Sàhara Occidental, una venda que la legalitat internacional
mai ha reconegut, motiu pel qual, com a potència administradora, segueix
sent responsable del que succeeix als territoris ocupats. Arrel d’aquests
fets, els sahrauís van fundar la RASD el 27 de febrer del 1976.
En els territoris ocupats les violacions dels drets humans comeses pel règim
marroquí contra la població civil sahrauí són contínues, tot i la presència de
la Missió de les Nacions Unides pel Referèndum en el Sàhara Occidental
(MINURSO). La Missió, però, no ha aconseguit impulsar el referèndum pel
lliure exercici de l’autodeterminació del poble sahrauí, ni incorporar entre
les seves competències la vigilància per poder denunciar les violacions
contínues als drets humans que es produeixen. Lluny d’això, la Unió
Europea ha pactat de forma il·legal l’explotació dels recursos del Sàhara
ocupat amb el Marroc, convertint-se en còmplice de la separació de moltes
famílies que es troben dividides entre els territoris ocupats i els camps de
refugiats d’Argèlia per un mur militaritzat de més de tres mil quilòmetres i
amb milions de mines antipersona. Sense comptar els milers de sahrauís
exiliats lluny del seu país i dels campaments.
Quaranta-tres anys després de la creació del POLISARIO per un grup de
joves, segueixen patint una ocupació il·legal, per aquest motiu des de JEV
condemnem, tant les violacions dels drets humans per part del Marroc, com
la complicitat i passivitat de la comunitat internacional, de la Unió Europea i
dels successius governs espanyols, tot i la responsabilitat que encara avui
dia tenen per concloure el procés de descolonització i fer complir,
mitjançant un referèndum, la legalitat internacional.
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