MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El procés de descolonització del Sàhara Occidental, antiga colònia espanyola de la
qual continua sent legalment la potència administradora i que el Marroc ocupa
militarment des del 1975, ha patit un atac amb el suport anunciat pel president del
Govern d'Espanya al pla del Govern del Marroc per al Sàhara Occidental.
El govern d'Espanya fa un gir molt significatiu a la postura històrica d'Espanya que
sempre havia advocat per una solució al conflicte en línia amb el marcat per les
resolucions de l'ONU que reconeixen la sobirania política del Sàhara Occidental i, per
tant, reclamen la seua lliure determinació.
La brutal ocupació marroquina del territori sahrauí no sols viola el dret internacional,
sinó que ataca constantment els drets humans de la població del Sàhara Occidental
que viu sota la seua ocupació. El pla d'autonomia per al Sàhara Occidental dins del
Regne del Marroc ignora que durant els últims 47 anys les autoritats marroquines han
reprimit sistemàticament qualsevol moviment pels drets del poble sahrauí i els seus
líders han sigut empresonats o desapareguts.
La 45a Conferència EUCOCO de suport a la lluita del poble sahrauí celebrada a Las
Palmas de Gran Canaria el mes de desembre passat, es va posicionar amb
contundència com en les 44 edicions anteriors: a favor de l'exercici del dret inalienable
i imprescriptible del poble sahrauí a l'autodeterminació i independència, a més del dret
dels i les sahrauís a viure en el seu territori ocupat hui pel Marroc.
En definitiva, la posició expressada pel president del Govern d'Espanya trenca el
consens internacional expressat per les Nacions Unides, la Unió Africana, o el Tribunal
de Justícia Europeu que reiteradament no han reconegut cap sobirania del Marroc
sobre el Sàhara Occidental.

Per tot això l’Ajuntament d’Alcoi acorda:

PRIMER.- Instar el President Espanyol a rectificar públicament aquest canvi de

posició i a treballar des de la responsabilitat legal i històrica per acompanyar el procés
polític.
SEGON.- Donar suport a la resolució del conflicte del Sàhara en el marc del procés de
descolonització sustentat en les resolucions de l'ONU inclòs el dret d'autodeterminació
del poble sahrauí mitjançant un referèndum.
TERCER.- Traslladar al Govern d'Espanya el nostre rebuig al pla del Regne del Marroc
d'autonomia per al Sàhara Occidental per no donar compliment a les resolucions de
l'ONU en ignorar el dret a la lliure determinació del poble sahrauí.
QUART.- Traslladar al Govern d'Espanya el nostre suport al reconeixement de la
República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i la legitimitat del Front Polisàrio com a
únic representant democràtic del poble sahrauí.
CINQUÉ.- Sol·licitar l'adopció de les accions polítiques necessàries per part del govern
d'Espanya i de la Unió Europea, per a exigir al Regne del Marroc el respecte als drets
humans i democràtics del poble sahrauí.
SISÉ.- Instar el Govern espanyol a consensuar decisions d'especial transcendència
com els canvis de política exterior amb la resta de forces polítiques democràtiques
representades en el Congrés i el Senat.
SETÉ.- Donar trasllat del present acord a la Diputació, a la Generalitat Valenciana, al
Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya i al Delegat del Front Polisàrio al País Valencià.

