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Moção em apoio ao povo saarauí em luta por libertação nacional
Diante da continuidade da luta anticolonial, empenho dos que mais movem as forças
da paz e anti-imperialistas, amantes da liberdade e envidados na causa da
emancipação dos povos, o CEBRAPAZ manifesta seu firme apoio ao povo saarauí na
luta por libertação nacional, no Saara Ocidental.
As forças da Frente Popular pela Libertação de Saguía el Hamra e Río de Oro
(POLISARIO), após terem combatido valentemente a potência colonial espanhola nos
anos 1970 e derrotado a invasão mauritana, continuaram lutando com armas por
mais de 15 anos contra a ocupação marroquina e expulsaram os invasores de parte
do seu território. Entretanto, cerca de 80% do Saara Ocidental continua sob
ocupação e recolonização marroquina, onde o povo saarauí enfrenta as mais brutais
violações dos seus direitos humanos, sem qualquer proteção internacional, e o
espólio dos seus recursos pelo ocupante, que os exporta para a União Europeia e
diversos outros países, inclusive o Brasil. Tal fato é uma afronta à consciência dos
brasileiros e das brasileiras, amantes da amizade e da autodeterminação dos povos.
A Frente POLISARIO, representante legítima do seu povo, confiou na ONU para, em
1991, investir no cessar-fogo para a realização do referendo, prometido nos anos
1960, para a descolonização do Saara Ocidental. Enquanto isso, construiu as
instituições do seu estado nacional, declarado em 1976, a República Árabe Saarauí
Democrática (RASD), com o apoio de nações solidárias como Cuba, Argélia, Angola,
África do Sul, entre outras, e integrou a União Africana. Contudo, o impasse de três
décadas só serviu à colonização e o saqueio do seu território e recursos, com quase
200 mil refugiados vivendo em campos no deserto e a outra parte do povo resistindo
à opressão pelo Marrocos, que viola o acordo de cessar-fogo. Portanto, os saarauís
retomaram as armas em novembro de 2020.
Trata-se de um grande fracasso da ordem internacional inspirada pela unidade das
nações e regida pelo direito internacional, mas a resistência e a luta legítima do povo
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saarauí merecem todo o nosso apoio. A pendência da descolonização do Saara
Ocidental é mais um gravíssimo entrave à consolidação de um mundo de paz e
respeito aos direitos dos povos à autodeterminação.
Por isso, o CEBRAPAZ apela a todas as forças amantes da paz e da liberdade a
redobrar esforços na solidariedade ao povo saarauí, demandando o reconhecimento
da RASD e o fim da ocupação marroquina do seu território e do espólio e comércio
dos seus recursos com outras nações. O mundo não pode continuar se omitindo
diante do pleito legítimo do povo saarauí pela independência.
Saara Livre, já!
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