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Για μια ΕΕ που ενεργεί υπέρ της ειρήνης και του δικαιώματος της
αυτοδιάθεσης στη Δυτική Σαχάρα
Η στρατιωτική επιχείρηση από το Μαρόκο στις 13 Νοεμβρίου στο χωριό Al Guerguerat στη
Δυτική Σαχάρα, και η επακόλουθη κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ από το 1991
από τον Frente Polisario, επέφερε τη στρατιωτική κινητοποίηση εκατοντάδων ανδρών από
τα προσφυγικά στρατόπεδα της Σαχαράουι που βρίσκεται στην Αλγερία.
Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Μαρόκου και Πολισαρίου έχουν επίσης κλιμακωθεί. Υπήρξαν
αρκετές συγκρούσεις, ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί θύματα άμαχου πληθυσμού. Η πίεση
που ασκείται από ακτιβιστές και τους υποστηρικτές της αυτοδιάθεσης του Σαχράουι για το
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή έχει αυξηθεί, ανέφερε η Διεθνής
Αμνηστία.
Τον Μάιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα ενέκρινε το ψήφισμα «Περί της
Ελευθερίας για τη Δυτική Σαχάρα» κατά τη διάρκεια του 22ου Συμβουλίου του. Πέντε χρόνια
μετά την έγκριση του ψηφίσματος, όχι μόνο μας δυσαρεστεί το γεγονός που η συντριπτική
πλειονότητα των διαταγμάτων του δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, αλλά πλέον είμαστε
μάρτυρες της διάλυσης της κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή. Οι λαός της Σαχράουι
αντιμετωπίζει μια τραγωδία από το 1975, το έτος κατά το οποίο το Βασίλειο του Μαρόκο
κατέλαβε τα εδάφη του.
Πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το δικαίωμα του λαού της Σαχράουι να
αποφασίσει ελεύθερα για το μέλλον του και να αναζητήσει μια ειρηνική λύση που προνοεί
την ελεύθερη άσκηση του δικαιώματος για την ολοκλήρωση της εκκρεμούσας διαδικασίας
για αποαποικιοποίηση από τις ισπανικές αρχές. Τα τελευταία χρόνια, το Δικαστήριο της ΕΕ
υπενθύμισε ότι ούτε η ΕΕ ούτε κανένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ έχει αναγνωρίσει την
κυριαρχία του Μαρόκο στη Δυτική Σαχάρα και ότι η τελευταία πρέπει να θεωρηθεί ως
χωριστό και διακριτό καθεστώς εδάφους για το οποίο κάθε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει
την εκ των προτέρων συγκατάθεση του λαού του Σαχράουι. Δυστυχώς, τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ και τα κράτη μέλη φαίνεται ότι απέτυχαν παταγωδώς να συμμορφωθούν με αυτές τις
αποφάσεις.
Από την εποχή της κατοχής, οι παράνομες τακτικές φυλακίσεων Σαχράουι ακτιβιστών και
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αρχές του Μαρόκο αποτελούν κοινή
πρακτική. Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου, ο Μαροκινός στρατός
κατέστειλε βίαια μια ειρηνική διαδήλωση ακτιβιστών του Σαχαράουι που μπλόκαραν την
παράνομη διέλευση στο Γκουργκιουράτ, για να εισέλθουν αργότερα στο έδαφος που
ελέγχεται από το Μέτωπο Πολισαρίου. Επομένως, με την παρέμβαση αυτή του Μαροκινού
στρατού, η εκεχειρία που συνήφθη το 1991 δια της μεσολάβησης του ΟΗΕ καταργήθηκε,
γεγονός που πρέπει να θεωρηθεί ως κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας μεταξύ του
μέτωπου Πολισαρίου και του Βασιλείου του Μαρόκου, που συνιστά άμεση απειλή για τον
λαό της Σαχράουι. Για τους λόγους αυτούς, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα καλεί επειγόντως
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες μέλη της:
1. Να επαναβεβαιώσουν την αλληλεγγύη και την υποστήριξη του ΕΠΚ προς στον λαό
του Σαχράουι στο δίκαιο αγώνα τους για ανάκτηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους,
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και να καταδικάσουν έντονα την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η
διεξαγωγή νόμιμου δημοψηφίσματος για το αίτημα της αυτοδιάθεση της Δυτικής
Σαχάρας πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση.
2. Να επαναλάβουν ότι το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας είναι το αποτέλεσμα της
ανολοκλήρωτης διαδικασίας της Ισπανικής αποαποικιοποίησης, που πρέπει να
επιλυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
3. Να υιοθετήσουν μια φιλόδοξη στρατηγική ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ για
υποστήριξη των προσπαθειών του ΟΗΕ στην εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης
λύσης στη σύγκρουση και να διορίσουν Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τη Δυτική
Σαχάρα
4. Να υιοθετήσουν μια αυστηρή πολιτική για τη μη αναγνώριση της προσάρτησης της
Δυτικής Σαχάρας από το Μαρόκο, σε ολόκληρη την διατομεακή συνεργασία και
τεχνική υποστήριξη προς αυτή, σύμφωνα με τις πολιτικές θέσεις της ΕΕ και το διεθνές
δίκαιο
5. Μέσω του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτικής
Ασφάλειας, να καταδικάσουν έντονα τις επιθετικές ενέργειες και τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Μαρόκο στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας· να
καλέσουν τα δύο αντιμαχόμενα μέρη σε άμεση στρατιωτική αποκλιμάκωση και
επιστροφή σε εκεχειρία· να παροτρύνουν και τα δύο μέρη να συνεχίσουν τον
πολιτικό διάλογο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με την υποστήριξη περιφερειακών
φορέων, συμπεριλαμβανομένης της Μαυριτανίας και της Αλγερίας, προκειμένου να
επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση της σύγκρουσης
6. Να καλέσουν τις Μαροκινές αρχές να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς
κρατουμένους και να εγγυηθούν την ελεύθερη πρόσβαση διεθνών παρατηρητών και
μέσων ενημέρωσης στα κατεχόμενα εδάφη
7. Να υποστηρίξουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Σαχάραουι και τους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη και στα
στρατόπεδα προσφύγων
8. Να ανανεώσουν την εντολή της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για το
δημοψήφισμα στη Δυτική Σαχάρα (MINURSO), ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η
εξουσιοδότηση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση και την
κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη, καθώς και ο
διορισμός ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ ως άκρως επείγουσα ανάγκη
9. Να αναστείλουν τις διμερείς αλιευτικές και εμπορικές συμφωνίες με το Βασίλειο του
Μαρόκου που περιλαμβάνει το έδαφος, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πόρους
της Δυτικής Σαχάρας· να εξασφαλίσουν τη συγκατάθεση του λαού Σαχαράουι σε
μελλοντικές συμφωνίες σχετικά με το εδαφικό θέμα· να υπενθυμίσουν στις εταιρείες
την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο.

