
                            SOLIDARITAT  AMB  EL  POBLE  SAHRAUÍ! 

Des de l'Assemblea local de la CUP-Granollers volem expressar la nostra 
solidaritat amb els presos polítics sahrauís de Gdeim Izik, condemnats per les 
autoritats marroquines violant  les lleis internacionals, amb els seus familiars i 
estendre-la, d'aquesta forma, a tot el poble sahrauí. En aquests moments en què 
no es pot mirar a cap altre costat ni donar l'esquena a la situació, cal refermar que 
estem en el mateix camí cap a l'alliberament dels nostres pobles. També és 
necessari repudiar, una vegada més, l'actitud imperialista del govern del Marroc i 
un nou intent repressiu contra el poble sahrauí que pretén silenciar la massacre del 
campament de Gdeim Izik, convertint a víctimes en botxins i viceversa. Rabat 
pretén convertir els territoris ocupats en una gran presó i, davant el mínim gest de 
resistència, el resultat són detinguts, tortures, violacions, assassinats selectius o 
judicis farsa com el que ha tingut lloc recentment. 

Tampoc podem deixar d'esmentar els responsables i còmplices internacionals que 
permeten aquesta tràgica realitat de tot un poble: Unió Europea, Estats Units i els 
Estats francès i espanyol. Són responsables de la venda d'armes al Marroc, del 
suport polític i econòmic a la monarquia alauita i del silenci còmplice davant les 
contínues violacions als drets humans per part del govern marroquí. Històricament, 
el primer responsable és l'estat espanyol, ja sigui de la mà de governs del PP o del 
PSOE, que practiquen  la seva complicitat amb Rabat en perjudici del poble 
sahrauí. En el cas de l'atac al campament de Gdeim Izik, ha estat vergonyosa 
l'actitud de Rubalcaba, que sent Ministre de l'Interior va justificar la repressió, 
tortura i assassinats de ciutadans sahrauís. 

Per tot això, la CUP fa una crida a la mobilització i a la denúncia  dels Estats que 
oprimeixen i neguen els drets als  pobles en lluita pel seu alliberament, per ser 
responsables directes de l'imperialisme marroquí i de l'opressió del poble sahrauí. 

Estat marroquí, assassí! Visca la lluita del poble sahrauí! 

Estats espanyol i francès, còmplices! 

Endavant amb l’alliberament dels pobles oprimits! 

 

Sentència condemnatòria contra 24 presos: 

- Saharauís condemnats a cadena perpètua: SIDAHMED LEMJAYED, ABDELJALIL LEMGHAIMAD, 
ISMAILI BRAHIM MOHAMED ELBACHIR BOUTENGUISA, ABDELAHI LEKHFAWNI, ABDELAHI ABHAH, 
AHMED SBAI, MOHAMED BANI  i  HASSANNA AALIA 

- Condemnats a 30 anys de presó: NAAMA ASFARI, CHAIKH BANGA, MOHAMED BOURIAL  i  DAH 
HASSAN 

- Condemnats a 25 anys: DAICH DAFI, MOHAMED LAMIN HADDI, MOHAMED EMBAREK LEFKIR, 
MOHAMEDJUNA BABAIT, ELBAKAY LARABI, HOSSEIN ZAOUI  i  ABDELAHI TAOUBALI. 
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