
MOCIÓ DE MÉS PER INCA PER L'IMPULS DE MESURES PER A SOLUCIONAR LA SITUACIÓ DEL SÀHARA 
OCCIDENTAL DURANT LA PRESIDÈNCIA ESPANYOLA DEL CONSELL DE SEGURETAT DE LES NACIONS 
UNIDES

Gabriel Frontera Borrueco, com a regidor del grup municipal MÉS per Inca presenta per la seva aprovació per part
d'aquest plenari la següent MOCIÓ

Quan es va fer el repartiment colonial del continent africà, el Sàhara Occidental va caure en mans de l’Estat
espanyol. Durant els anys 60 i 70, la majoria de pobles africans van accedir al seu dret a la lliure determinació i
van  aconseguir  la  seva  independència.  El  poble  sahrauí  també  hauria  d’haver  gaudit  d’un  referèndum
d’autodeterminació, però el 1975 un seguit de circumstàncies van bloquejar el procés. Marroc volia fer-se amb el
territori i va pressionar una Espanya inestable, amb el dictador Francisco Franco a punt de morir. La potència
administradora, Espanya, no va assumir les seves obligacions, va abandonar el territori i  el va cedir de forma
il·legal. Així va començar una guerra entre Marroc i el representant del poble sahrauí, el Front Polisario, que va
estendre’s  fins  1991.  Llavors  l’ONU,  encarregada  de  resoldre  el  conflicte,  va  establir  una  missió  de  pau
(MINURSO) per celebrar un referèndum, però la consulta segueix estancada a dia d’avui. La població sahrauí va
fugir d’aquella guerra cap a l’est i es va establir en diferents campaments devora la ciutat algeriana de Tinduf, on hi
són des de llavors, des de fa ja més de 40 anys. Molts dels seus familiars encara són als territoris ocupats per
Marroc, separats per un mur de 2.700 kilòmetres, on pateixen constants violacions de drets humans.

La responsabilitat és de l’Estat espanyol, que no va ser capaç de portar a terme el procés de descolonització de la
seva  colònia.  La  legalitat  internacional,  des  de  distints  organismes,  senyala  l’Estat  espanyol  com a potència
administradora  responsable  jurídica  de  tancar  aquest  procés  de  descolonització  i  de  vetllar  pel  dret  a
l’autodeterminació del poble Sahrauí. Aquest fet, genera el sofriment avui dia a centenars de milers de sahrauís,
milers de persones viuen als campaments de refugiats a Algèria, altres milers als Territoris Ocupats per Marroc on
es violen els seus drets fonamentals. L’Estat espanyol ha de tancar les errades del passat, deixar de ser l’únic
estat que no ha tancat els seus processos de descolonització de territoris africans.

Durant el proper mes de desembre de 2016 Espanya assumirà la Presidència del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides, finalitzant així dos anys de participació com a membre no permanent d’aquest organisme. 

Es tracta doncs d’un moment important per a que es pugui donar un impuls que solucioni definitivament i d’una
vegada per totes la vergonyosa situació que viu el poble Sahrauí des de fa més de 40 anys.

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció del següent ACORD

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Inca sol·licita al govern de l'estat espanyol que, el mes de desembre de 2016, durant la
seva Presidència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, impulsi totes les mesures necessàries que
garanteixin l'exercici efectiu i amb garanties del dret d'autodeterminació del poble saharaui, un dels 17 territoris no
autònoms reconeguts per les Nacions Unides, del que el seu procés de descolonització segueix essent potència
administradora l’Estat espanyol.
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