
 

 

Resolució pel compromís del CJB en solidaritat  
amb el poble sahrauí (actualització) 

 

En la 53ª Assemblea General Ordinària del CJB es va aprovar la Resolució de              
Solidaritat amb el Sàhara Occidental en la que s’instava a les institucions a             
pressionar a l’estat espanyol i la comunitat internacional per dur a terme el             
referèndum d’autodeterminació acordat per les Nacions Unides. Alhora, ens         
comprometíem com a CJB a enfortir la cooperació amb el poble sahrauí i promoure              
l’activisme i la incidència política a la nostra societat. 

En els darrers anys, el CJB ha augmentat el seu vincle amb el poble sahrauí               
amb diferents projectes. Aquests projectes han permès una relació directa entre la            
joventut barcelonina i la joventut sahrauí, on hem pogut conèixer de primera mà la              
seva situació.  

Aquest últim any s’ha realitzat un treball de camp per tal de fer una diagnosi dels                
recursos i necessitats de les persones joves als camps de refugiades del Sàhara             
Occidental, per poder així replantejar l’estratègia de treball del CJB i Sàhara            
Dempeus al terreny i poder aportar contingut de referència en matèria de joventut             
sobre les joves sahrauís. El grup de treball de Sàhara del CJB, Sàhara Dempeus i               
les referents de les 5 wilayes de Dahla, Auserd, Bujador, Smara i Al Aaiun van               
dissenyar el treball de camp que es va realitzar durant la visita d’estudi la primera               
setmana de novembre de 2019. Posteriorment, s'han extret les dades recollides i            
s’ha redactat la diagnosi que es presentarà aquest any. 

A principis de 2020, membres de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat amb el               
Sàhara Occidental, on hi participen membres del Grup de Treball del Sàhara            
del CJB, van ser expulsades il·legalment dels territoris ocupats al Sàhara per            
les autoritats marroquines sense donar cap tipus d’explicació. El treball de les            
cooperants i persones solidàries que treballen sobre el terreny i denuncien la            
constant vulneració de Drets Humans sobre la població sahrauí és imprescindible           
per tal de poder trencar el bloqueig mediàtic que viu la causa. Al març, també vam                
tenir l’ocasió de participar al Fòrum de Solidaritat Juvenil Internacional amb el            
Sàhara Occidental organitzat per la UJSARIO per conèixer l’origen, el transcurs i els             
efectes de l’ocupació marroquina. Alhora, també vam aprofitar l’ocasió per          
reunir-nos amb les autoritats saharauis, juntament amb el CNJC i Sàhara Dempeus,            
per parlar de la continuïtat dels projectes de cooperació des de Catalunya  



 

La situació de la joventut sahrauí està condicionada pel conflicte polític i, segons el              
seu lloc de residència, les condicions de vida canvien substancialment. El jovent            
sahrauí de la diàspora té dificultats afegides a l’hora de regularitzar la situació als              
països de rebuda, com és el cas de l’Estat Espanyol que dificulta encara més              
l’estatus legal de les persones sahrauís del que ho fa amb la majoria de              
nacionalitats del nord d’Àfrica, negant així un reconeixement de nació i identitat al             
poble sahrauí. D’altra banda, el jovent que habita als territoris ocupats viu l’intent de              
genocidi que perpètua la monarquia marroquí i es veu sotmès a la repressió que              
s’acarnissa especialment amb les dones i les persones joves, ja sigui mitjançant            
repressió policial o limitant l’accés a oportunitats laborals i socials. Finalment, el            
jovent que habita als campaments de refugiats es troba amb una realitat econòmica             
adversa: aquelles persones que han pogut estudiar fora, quan tornen es troben amb             
l’absència de llocs de treball, a la que s’hi afegeix una frustració personal per no               
poder desenvolupar la seva carrera professional i projecte de vida. 

La davallada de l’ajuda humanitària i la cooperació internacional per part dels Estats,             
a la qual se suma l’agreujament derivat de la crisi de la Covid-19, augmenta els               
factors de risc d’aquest grup social i de tota la comunitat sahrauí. A més a més, els                 
nous factors derivats del canvi climàtic no auguren un horitzó d’esperança i aboquen             
a una crua realitat d’aïllament i de reducció de la cooperació i obtenció de recursos               
necessaris per la supervivència d’aquesta comunitat. 

Degut a la violació de l’alto al foc després de les manifestacions pacífiques al              
Geuerguerat durant el novembre del 2020, el Frente Polisario es va veure amb             
l'obligació de retornar a les armes. Aquests fets han condicionat i canviat tot el              
context i status quo que coneixíem fins ara. 

Després de molts anys de lluita pacífica i manca de solucions per part dels              
organismes internacionals, la guerra representa pels sahrauís la única alternativa a           
l’eterna espera i la sistemàtica vulneració dels drets humans per part del règim             
alauita. Això ha suposat que una bona part del jovent sahrauí s’hagi vist amb el               
deure de deixar la seva vida als campaments i a la diàspora per sumar-se al front i                 
lluitar en defensa del seu poble i en l’alliberament del territori.  

Les persones dels campaments, de les zones alliberades i de la diàspora no han              
estat les úniques afectades per aquesta nova realitat. La població sahrauí de les             
zones ocupades, si bé ja patien una forta repressió derivada de l’ocupació colonial             
marroquina des de l’inici del conflicte, ara amb el nou context veuen els seus drets               
encara més vulnerats. Exemple d’aquest increment de la repressió són els atacs            
que estan patint activistes com la Sultana Khaya o la família d’en Mohamed Lamin,              
els quals no tenen garanties de cap tipus de protecció de la seva integritat. 



 

 

Per tot això, des del CJB exposem que: 

● Reafirmem les nostres declaracions i resolucions en solidaritat amb el poble           
sahrauí. 

● Rebutgem la vulneració de Drets Humans i l’ocupació il·legítima per part del            
Marroc dels territoris del Sàhara Occidental. 

● Condemnem l’expulsió de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat amb el Sàhara             
del Parlament de Catalunya i exigim al consulat marroquí i al govern central             
que donin les explicacions pertinents. 

● Denunciem la situació que viu el jovent sahrauí degut a l’ocupació marroquina            
i el context forçat de retorn a les armes. 

● Posem en valor els esforços de l'associacionisme juvenil barceloní en la           
matèria conjuntament amb la població sahrauí resident a Barcelona i rodalies,           
i ens instem a continuar amb el treball fet fins ara. 

● Demanem a les institucions locals, autonòmiques i estatals, un posicionament          
ferm a favor de la sobirania del poble sahrauí, del reconeixement de la RASD              
i, alhora, enfortir els vincles de cooperació tant necessaris en aquest context            
pandèmic i de guerra. 

● Denunciem l’accentuació de la repressió i els empresonaments arbitraris i          
exigim protecció immediata a les vides més vulnerables per part dels           
organismes pertinents. 

 


