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L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí 

 
Denuncia els fets que s’han anat desencadenant al Campament de 
Gdeim Izik i a la ciutat ocupada d’El Aaiun, a partir del trenc d’alba del 
passat dia 8 de novembre, per part de l’Exèrcit del Marroc. 
Volem denunciar la violència desencadenada per les forces d’ocupació 
que es van dirigir al Campament de Gdeim Izik (a 15 quilòmetres d’El 
Aaiún) i el va ocupar i desmuntar amb una violència sense sentit,  
destruint les haimes i agredint salvatgement els seus ocupants, famílies 
sahrauís que intentaven denunciar la marginació social i econòmica del 
poble sahrauí a la seva pròpia terra, a més de reclamar el seu dret a 
l’autodeterminació. 
Aquestes agressions s’han vist acompanyades per l’ocupació i la 
destrucció de les cases als barris saharauís a El Aaiún, de detencions 
arbitràries per part de la policia marroquina i patir agressions dels colons 
marroquins, amb pals, ganivets i d’altres eines,  animats pels ocupants 
marroquins. 
Aquesta agressió, avui ja ho sabem amb molta certesa, ha deixat milers 
de víctimes i més de 20 morts entre els civils sahrauís. 
En mig d’aquesta barbàrie, el govern del Marroc, fuig de les seves 
responsabilitats, amb mentides molt greus. Amagant a la comunitat 
internacional, la detencions arbitràries de joves sahrauís, la desaparició 
de molts sahrauís després de ser detinguts, l’extensió social de polítiques 
de terror i la destrucció de cases i tota mena de propietats dels sahrauís.  
 
L’ACAPS, junt a la Delegació del Frente Polisario a Catalunya i el conjunt 
del moviment solidari amb el Sàhara a Catalunya i Espanya, vol 
denunciar la siutació i als seus responsables: 
 

- En primer lloc volem denunciar les mentides amb les que el govern 
del Marroc intenta amagar la seva política sistemàtica d’agressions 
als sahrauís, intentant, a més, crear un ambient de confusió amb el 
que vol culpabilitzar a les víctimes, els sahrauís que reclamaven, 
pacíficament, no estar marginats a la seva pròpia terra i el seu dret 
a l’autodeterminació. 

- Denunciem la violència desfermada pels carrers de El Aaiun, per 
les forces d’ocupació marroquines. A més, també denunciem la 
política de desaparicions de joves sahrauís i de violació permanent 
dels drets humans al Sahara Occidental. 

- Volem denunciar la passivitat del govern espanyol, que lluny de 
denunciar les agressions i les greus violacions dels drets humans 
que han patit els sahrauís, intenta jugar al joc de la confusió 
promogut pel Regne del Marroc, fent declaracions sense  
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substància i sense entrar mai a l’arrel del problema: l’acció genocida 
del Regne del Marroc al Sahara Occidental. 

- Denunciem la passivitat de la comunitat internacional, de la ONU i 
de la missió a la zona, la MINURSO (Missió de l’ONU al Sàhara 
Occidental) que lluny d’intervenir per defensar els drets dels 
sahrauís, roman inactiva. 

 
Des de ACAPS, animem a les persones que creuen en la justícia a 
participar en totes les mobilitzacions que recolzin al poble sahrauí i a 
anar a la manifestació del proper 13 de novembre a Madrid. 
 
 
PER UN SÀHARA LLIURE! 
CONTRA L’ACCIÓ GENOCIDA DEL MARROC! 
CONTRA LA PASSIVITAT DEL GOVERN D’ESPANYA! 
 
Barcelona, 11 de novembre de 2010 
 
 
 

 


