
Saharar Iheslarien Esparruak. Bojador, 2016ko abenduaren 4a

LANGILEEI ETA SAHARAR HERRIARI ELKARTASUNA
 ADIERAZTEKO NAZIOARTEKO 7. BILTZAR SINDIKALA

[UGTSARIOren 8. Biltzarrean egina]

- AZKEN ADIERAZPENA -

Amaieran sinatzen dugun sindikatuok, Afrikakoak, Ameriketakoak eta Europakoak, Saharar Langileei eta 
Saharako Herriari Elkartasuna adierazteko egin den 7. Nazioarteko Biltzar Sindikalean parte hartu dugu, 
2016ko abenduaren 4an Saharar Iheslarien Esparruetako Wilaya de Bojadorren, ondorengo adierazpena 
ematen dugu jakitera.

Saharar Herria haren eskubide sozialen eta politikoen,  burujabetasunaren eta independentziaren alde 
egiten ari den borroka zuzenari elkartasuna berresten diogu, eta sostengua adierazten diogu haien 
defentsan egiten ari den intifada baketsuari.

Iheslarien  Esparruek okupazioaren  aurka  egiten  den  erresistentziaren  adibideak  izaten  diraute,  eta 
eusten  diote  Saharar  Estatu  independente baten  aldarri  zilegiari.  Bestalde,  Lurralde Okupatuetan, 
saharar herriak aurre egiten dio Marokoko Estatuak darabilen errepresio latzari, zeinak behin eta berriz 
urratzen dituen Giza-Eskubideak. Urraketa gauzatzen da: pertsonen desagerpenean, espetxeratzetan, 
torturetan, erailketetan (Brahim Saika sindikalistarena kasu), bermerik gabeko epaiketetan, eta -besteak 
beste-  eskubide  sindikalak  ez  onartzean,  elkartzeko  edota  manifestatzeko  eskubidea  ez  onartzean.  
Horren harira, saharar biztanleria jazartzen dute, haien etxeak okupatzen dituzte, eta manifestazio mota 
oro zapaltzen da.

Burujabetasunaren eskubidea erabiltzeko Saharar herriak eta haren gobernuak agertu duten erabaki 
irmoaren aurrean, Marokoko gobernuak erreferenduma egitea blokeatzeari eusten dion bitartean, 
hizkera eta neurri  bikoitzeko politikari eusten dio Nazioarteko Komunitateak : Saharar Herriak duen 
burujabetza  eskubidearen  aldeko  Ebazpenak  onartzen  dituen  arren,  Marokoko  Erresumarena  ez  den 
lurralde horri lotzen zaizkion merkataritza akordioei eusten die, eta entzungor egiten du erreferenduma 
egitea ukatzen denean, lotsaren harresia zeharkatuta,  El Guerguerat-eko eskualde askatua inbaditzen 
dutenean, edota behin eta berriz, larriki urratzen dituztenean Giza-Eskubideak.

Egoera honelakoa izanik, Adierazpen hau sinatu dugun sindikatuok

ADIERAZTEN DUGU:

1. Gure  sostengua eta elkartasuna lurralde okupatuetako saharar  langileei  eta  langabetuei. 
Haiek baztertu nahian Marokok darabilen politika baztertzailea salatzen dugu. Fos Boucraako eta 
beste enpresetako (Cubiertas y Tejadoseko langilak,  funtzionario ohiak,...)  langileen eskari  eta 
aldarrikapen zuzenei sostengua eta elkartasuna agertzen diegu. 

2. Brahim Saika sindikalistaren hilketa salatzen dugu, zeina nahierara atxilotu zuten Marokoko 
okupazio indarrek, saharar langabetuak pairatzen ari diren egoeraren aurkako protesta baketsua 
antolatu izana leporatuta. Torturak jasan ostean eta protesta gisa, gose grebari ekin eta gero, ez 
zuten behar bezala zaindu haren bizitza salbatzeko; laguntza medikurik jaso ez izanaren ondorioz, 
zendu zen apirilaren 15ean. Haren familiaren baimenik gabe lurperatu zuten, haren heriotzaren 
zergatia argituko zukeen autopsia egin gabe.

3. Saharar  Herriaren  Natura  Baliabideez (arrantza,  nekazaritza,  fosfatoak,  hondarra,  energia 
berriztagarriak,...) egiten den ustiaketa salatzen dugu. Nazioarteko erakundeek egin ikerketen 
arabera, Marokoko Erresumak, bereak ez diren baliabide naturalak saltzearen truke, urtero, 4.000 
bat  milioi  eurotako  diru-sarrera  izaten  du.  Honen  harira,  Mendebaldeko  Saharako  natura 
baliabideak ustiatzen dituzten enpresak salatzen ditugu. Nazio Batuen esku-hartzea eskatzen 
dugu, Marokok egiten dituen lapurretatik eta espoliaziotik jagoteko.

4. Europako  Batasunari  eskatzen  diogu  EB-ren  Auzitegi  Nagusiak,  2015eko  abenduan,  EB-k 
Morokorekin lotu dituen Merkataritza Akordioak ezabatzen dituen ebazpena bete dezala, 
Mendebaldeko  Sahara  barne  hartzen  duelako.  Horrengatik  eskatzen  dugu  haiek  baliogabetu 
daitezela, eta Marokoko Erresumarekiko merkataritza akordiorik (arrantzakoak, nekazaritzakoak 
eta besteak) sina ez daitezela,  baldin eta Mendebaldeko Saharako natur  baliabideak ustiatzea 
badakartzate.
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5. Marokok eraiki  zuen  lotsaren harresia izana salatzen dugu. Aipatu harresia  zazpi  milioi  mina 
baino gehiagoz josita  dago,  eta horiek  biztanleria  zibilaren artean biktimak eragiten ari  da eta 
Mendebaldeko Sahara zatitzen ari da; hori dela-eta haren suntsipena eskatzen dugu.

6. Salatzen dugu Marokok El Guerguerat inbaditu izana; horrek berekin dakar, 1991. urteko su-
etena  ekarri  zuten  akordioak  ez  direla  ari  betetzen.  Honela,  Nazioarteko  Komunitatearen 
isiltasunaren aurrean, arrisku larrian jartzen da eskualde horren bakea eta segurtasuna.

7. Eskatzen  dugu  Marokoko  agintariek  zabal  ditzatela  lurralde  okupatuetako  mugak, sarrera 
askea eta pertsonen joan-etorria onar dadin, eta horrela, sindikalistek, kazetariek, behatzaileek,  
nazioarteko  erakundeek,  Nazio  Batuen  Erakundearen  ordezkariek,...  hango  errealitatearekiko 
harreman  zuzena  izan  dezaten.  Salatzen  ditugu  Marokok,  Mendebaldeko  Saharan  jaio  diren 
pertsonei ezarri dizkien egozteko eta mugimenduak mugatzeko neurriak.

8. Salatzen  dugu  Afrikako  Parlamentuaren  Lehendakariordea  den  Selma  Beiruk  sahararra 
egotzi izana, ez baitzioten utzi, duela aste batzuk, Marrakechen egin zen, klima-aldaketaren 
harira, Nazio Batuen COP22 gailurrean parte hartzen.

9. Saharar  preso  politikoak  aska  daitezela  eta Auzitegi  Militar  batek,  Gdeim  Izikeko 
kanpamenduan parte hartu zutelako (egunotan seigarren urtemuga betetzen dugu), ezarri zituen 
zigorrak indargabetu daitezela eskatzen dugu.

10.Espainiako  Gobernuari  eskatzen  diogu  bere  gain  har  ditzala  dagozkion  ardurak, 
osatugabeko deskolonizazio prozesu honetan, Mendebaldeko Saharako potentzia administratiboa 
delako;  are  arrazoi  gehiago  daude  hari  eskatzeko,  abendu  honetan,  Segurtasun 
Batzordearen  Lehendakaritza  haren  esku  dagoelako.  Honez  gain,  Frantziako  Gobernuari 
eskatzen diogu eten ditzala Marokoko Erresumarekin dituen konplizitateak eta bazter dezala 
MINURSOk  giza-eskubideak  jagoteko  eginkizuna  gauza  dezan,  Nazio  Batuen  Segurtasun 
Kontseiluan darabilen etengabeko ezetza.

11.Arbuiatzen  dugu  Nazioarteko  Komunitateak  eta  Nazio  Batuen  Segurtasun  Kontseiluak 
erakutsi duten geldotasuna Marokoko Estatuak MINURSO bidegabeki egotzi duelako; hauen 
kideak  eta  eginkizunak  leheneratzea  eskatzen  dugu,  horien  artean,  gisa  eskubideetako 
begirunearen zaintza sartuz.

12.Nazio Batuak deitzen ditugu esku-har dezaten Saharar Herria  pairatzen ari den egoera politiko 
eta humanitario larriari aurre eginez.

13.Nazio Batuei eskatzen diegu burujabetza-erreferenduma egiteko data ezar dezatela, Marokok 
behin  eta  berriz  trabatu  duena,  hura  gauza  dadin  egokiak  gerta  daitezkeen  neurriak  hartuz. 
Horrela, Segurtasun Kontseiluak, 1988. urtean, ebatzi zuen 621. Ebazpena beteko da, non haren 
bidez NBEri eskatzen zitzaion Mendebaldeko Saharako autodeterminazio-erreferenduma antolatu 
eta ikuskatuko zela ziurtatuko luketen baliabideak ezar zitzan.

AGINTZEN DUGU:

1) Aurrerantzean  ere,  indartuko  ditugula  gure  harremanak,  laguntza  eta  elkartasuna 
UGTSARIO-arekin;  sindikatu  hark  legez  ordezkatzen  baitu  langile  sahararrak  eta  nazio  eta 
nazioarte  mailako  Biltzar,  Topaketa  eta  Batzarretan  aipatu  langileen  presentzia bermatzen 
duelako.

2) Jendartean salatuko ditugula Mendebaldeko Saharako baliabide  naturalak  ustiatzen dituzten 
enpresak (Kosmos Energy, Cairn Energy, Lofosa, Siemens, Enel,... besteak beste), baita haiek 
ustiatzen dituzten edota ustiatzen saiatuko litzatekeen beste edozein enpresa ere.

3) Jendartean salatuko dugula Gdeim Iziken egin zen protesta dela-eta epaiketa berria egingo 
dela, abenduak  26  izango  dituenean  egingo  dena.  Auzia  artxiba  dadila  eta  espetxeratuak 
askatuak suerta daitezela eskatzen dugu.

4) Eutsiko  diogula  Lurralde  Okupatuetara  Sindikatuen  Misioak  bidaltzeari,  nazioarteko 
elkartasunaren  defentsarekiko  gordetzen  dugun  koherentzian,  Giza-Eskubideen  urraketak 
azalarazteko,  haiei  sor  zaien  begirunea  babesteko  eta  saharar  langileen  eskubide  politikoak, 
sozialak eta laboralak bete daitezen.
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5) Sahararren arrazoia gure erakundeetan, gure afiliatuen artean eta gure gizarteetan ikusgai egin 
dadin,  eta lagungarri  izan dadin ebazpenak, adierazpenak, agiriak, sare sozialen erabilpena,...  
susta dadin.  Giza-eskubideen eta sahararraren kausa, sindikatuen partaidetza eman daitekeen 
forotan eta topaketetan, babestu behar dela proposatuko dugu.
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Sindikatu sinatzaileak:

AFRIKA:

 Algeria : UGTA

 Ghana: TUC

 Nigeria: ASUU
Movement for Liberation of Western Sahara
Nigerian Labour
TUC

 Mendebaldeko Sahara: UGTSARIO

 OUSA (Afrikako Sindikatuen Batasuna)

AMERIKA:

 Argentina: CTA de los Trabajadores
CTA-Autónoma

 Brasil: Força Sindical

 Quebec/Kanada: CSN

EUROPA:

 Espainiako Estatua: CCOO
Confederación Intersindical
UGT
USO

 Euskal Herria- ELA
País Vasco: ESK

LAB
STEILAS

 Galiza: CIG

 Frantzia: CGT

 Italia: CGIL
UIL
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