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La lluita sahrauí, amb NOVA: 
l’activisme pacífic continua en 
el nou context de guerra

Tan sols dos dies després que la ruptura 
de l’alto al foc per part de Marroc desen-
cadenés la lluita armada al Sàhara Occi-
dental, activistes de NOVA van tirar enda-
vant amb la proposta de conversar sobre 
el Sàhara Occidental que els havíem fet 
uns mesos abans. Ens venien a parlar so-
bre les arrels històriques d’un conflicte 
marcat per més de 29 anys de resistència 
pacífica, però van acabar compartint-nos 
com encaren -tant a nivell individual com 
col·lectiu- el futur en el nou context de 
guerra, que ha aturat el treball de les or-
ganitzacions de la societat civil sahrauí.

La Maglaha va començar introduint la 
tasca de NOVA, organització juvenil que 
fa nou anys treballa per la construcció de 
la pau i la promoció de la no violència des 
d’una perspectiva centrada en els drets 
humans, tant dins com fora dels campa-

“L’únic en què el món s’està 
posant d’acord últimament és 

que la joventut i el planeta estan 
totalment descuidats”

ments sahrauís. El Salim ens va facilitar la 
comprensió de les arrels històriques del 
prolongat conflicte al Sàhara Occidental, 
subjecte a ocupació bel·ligerant per part 
del Marroc des de 1975, així com de la 

responsabilitat d’Espanya com a antic 
ens colonitzador. Després de presen-
ciar les atrocitats comeses per Marroc – 
obligant milers de persones a fugir cap 
a Algèria i construint un mur militar que 
separa famílies i mutila persones-, la co-
munitat internacional i l’ONU segueixen 
amb un rol completament testimonial 
-emfatitzava Salim- tot i haver-se com-
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“Als campaments els joves no 
tenen res a fer, és per això que 

molts busquen migrar a Espanya”

promès a mitjançar per a la realització 
d’un referèndum d’autodeterminació. 

Així és com va començar Salim la seva 
presentació sobre els reptes dels joves 
del Sàhara Occidental, destacant com la 
seva identitat i aspiracions estan travessa-
des per l’ocupació a l’hora que compar-
teix preocupacions amb el jovent d’arreu. 

“Les dones són les que van 
crear els campaments, però són 
les que pateixen més l’impacte 

del conflicte, en termes de 
feina, estudis, etc. Els homes 

normalment ho tenen més fàcil”

El-Wali Mustada Siyed, primer jove fun-
dador del Front Polisari el 1973, és pels 
joves sahrauís una figura de la mobilitza-
ció juvenil i referent en la lluita per la des-
colonització i la construcció d’un Sàhara 
independent, constatà Salim. 

Després de fer-nos entendre els reptes 
del Front Polisari en la formació d’un 
jovent provinent de territoris ideològi-
cament i culturalment diversos i la cons-
trucció d’un poble fracturat, la Mimi va 
agafar el relleu explicant-nos els reptes 
actuals del jovent sahrauí, particularment 
als campaments. La jove destacà l’àm-
plia desocupació que afecta gairebé a 
la meitat de joves i l’alta participació a 
l’exèrcit, sobretot en el cas dels nois. “Als 
campaments els joves no tenen res a fer, 
és per això que molts busquen migrar a 
Espanya, sentint-se identificats amb la 
seva història i llengua, tot i que es troben 
amb obstacles i discriminacions similars 
que els que experimenten la diàspora a 
Algèria”, concloïa la Mimi.

A continuació, va insinuar a les partici-
pants que es desentelessin les ulleres 
liles per entendre els reptes específics i 
les problemàtiques afegides a les quals 
s’enfronten les dones i les joves als cam-
paments -dels que en constitueixen la 
majoria de la població- al mateix temps 
que són les principals responsables de ti-
rar-los endavant.

Finalment, en Labeidi va parlar-nos més 
a fons sobre l’ocupació i les vulneracions 
de drets que pateix de forma sistemàtica 
el poble sahrauí, des de l’espoli de recur-
sos per potències d’arreu fins a la violació 
de llibertats de moviment i de manifes-
tació per part del Marroc, la més recent 
al Guerguerat després de dues setma-
nes de manifestacions pacífiques, que va 
marcar l’inici de l’estat de guerra.

La primera sessió també va comptar, a 
més, amb la presència de l’Oriol de Plata-
forma pel Sàhara, que ens va orientar en 
les accions que s’estaven duent a terme 
a Catalunya de suport amb el dret a l’au-
todeterminació del poble sahrauí, com 
ara la firma d’un manifest condemnant 
l’atac militar de Marroc contra la pobla-
ció civil sahrauí, accions online de pressió 
als mitjans i altres pistes de com des de 
Catalunya ens podem mobilitzar i contri-
buir a pressionar a les autoritats catala-
nes i espanyoles a prendre posició sobre 
la insostenibilitat de la situació al Sàhara 
Occidental. 
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La lluita palestina, amb PSCC: 
lliçons del passat per a un futur 
amb nous reptes i fonts de 
desigualtats

Qui millor que Mahmoud Zawahra, del 
Popular Struggle Coordination Commit-
tees (PSCC), un dels companys infatiga-
bles de l’SCI a Palestina lluitant contra 
el mur de segregació i els assentaments 
il·legals israelians, per demostrar-nos el 
poder dels moviments de resistència ju-
venil no violenta i introduir-nos a la causa 
palestina. Començant per la Declaració 
Balfour als inicis de la 1a guerra mundial 
en què el govern britànic va prometre un 
estat pel poble jueu; passant per la pri-
mera Nakba el 1948 en què el peatge 
per la creació de l’Estat d’Israel va ser 
l’expulsió de 750.000 palestines de les 
seves cases; i continuant -fins avui- per la 
construcció de més de 200 assentaments 
il·legals des de 1967 i 800 km de mur de 
segregació des de 2002; Mahmoud va 

constatar ràpidament la  prolongació de 
l’ocupació israeliana i la cronificació del 
conflicte entre Israel i Palestina.

Però al mateix temps que l’ocupació fa 
molts anys que marca les vides de milers 
de palestines arreu del planeta, la socie-
tat civil palestina també té un llarg his-
torial de fites i èxits, explicà Mahmoud. 
Des de les primeres revolucions contra 
l’ocupació britànica i el moviment sionis-
ta, com ara la del 1929 que porta el nom 
de més de 300 dones palestines; fins a 
la primera intifada el 1987 que va restar 
pacífica durant més de dos anys i forçà a 
Israel a assentar-se a la taula de negocia-
ció[1],  Mahmoud ens explicà les diferents 
experiències de mobilització palestina 
i exemples de resistència no violenta. 
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“Això demostra el poder de 
la resistència no violenta i de 
les persones per transformar 

situacions, inclús en casos on la 
balança de poder és clarament 

desproporcionada”

Com a resposta a la segona intifada, Is-
rael va començar a construir el mur de 
segregació que separa famílies, impe-
deix que pagesos puguin accedir i culti-
var les seves terres, fragmenta identitats 
i impedeix al mateix Mahmoud a tornar a 
Jerusalem des de 1995, ens explica. No 
obstant això, les mobilitzacions palesti-
nes continuen oposant-se a l’expansió 
del mur i tallant les ungles a l’ocupació. 
Mahmoud recorda les dues setmanes de 
manifestacions pacífiques el 2016 on mi-
lers de palestins van aconseguir aturar la 
instal·lació d’una porta electrònica al vol-
tant de Jerusalem per controlar l’entrada 
i sortida dels palestins.

“Encara que no estiguem 
alliberant Palestina ni puguem 

eliminar Israel, sí que estem creant 
una nova generació de persones 
capaces i amb ganes de lluitar”

estiguem alliberant Palestina ni puguem 
eliminar Israel, sí que estem creant una 
nova generació de persones capaces i 
amb ganes de lluitar. Els hi estem dient 
que aquesta generació està molt més a 
prop de la victòria que mai abans”.

L’actual pandèmia de Covid-19, que no 
ha fet res més que agreujar les vulnera-
cions de drets presents en totes les políti-
ques i accions del govern israelià, és una 
prova més de la urgència d’acabar amb 
l’ocupació. Referit com l’apartheid sani-
tari, més de la meitat de població israe-
liana ha estat vacunada per Israel mentre 
gairebé 5 milions de palestins residents 
en els territoris ocupats i la franja de Gaza 
en continuen exclosos.Finalment, Mahmoud va explicar-nos el 

sorgiment dels comitès populars, que van 
començar aglutinant persones afectades 
per les polítiques d’ocupació israelianes 
en diferents localitats, sobretot per l’im-
pacte del mur i els assentaments il·legals 
i han acabat transformant-se en un mo-
viment de resistència no violenta a nivell 
nacional però sense deixar de banda els 
problemes de les comunitats locals. Man-
tenir el moviment connectat amb la base 
serveix, segons Mahmoud, per mante-
nir legitimada la lluita, juntament amb 
la formació de capacitats, la incidència 
política i la solidaritat transnacional, són 
alguns dels trets prioritaris de qualsevol 
estratègia no violenta: “Encara que no 

[1] El 1991 van començar les negociacions que van acabar el 1993 amb la firma per part d’Israel i l’Organització per 
l’Alliberació Palestina dels acords d’Oslo. Mahmoud explica que els resultats de la primera intifada no van cumplir les 
expectatives de la societat civil palestina que eren acabar amb l’ocupació. Contràriament, es va dividir el territori palestí 
en 3 àrees: el 15% que era Gaza, totalment controlat per l’Autoritat Nacional Palestina, un 24% sota control civil palestí 
però militar israelí i un 61% en ple control israelí (C); divisió que dura fins a dia d’avui.
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Unió entre lluites: el 
neoliberalisme, el colonialisme, 
el racisme i el patriarcat no 
entenen de fronteres

Lluny de ser una coincidència, durant 
l’exposició de NOVA i PSCC van fer-se 
evidents els múltiples paral·lelismes en-
tre les polítiques d’ocupació utilitzades 
per Israel i Marroc, així com de les vul-
neracions de drets a què s’enfronten dia 
a dia els pobles palestí i sahrauí. Dos 
pobles l’existència dels quals fa nosa als 
ulls de dos governs imperialistes neolibe-
rals que s’assimilen més a una empresa 
que no a un país. Així mateix s’hi va refe-
rir Mahmoud amb relació als intents de 
normalització del conflicte àrab-israelià 
per l’administració de Trump, així com a 
les complicitats d’altres governs àrabs. 
En aquesta línia, també va quedar palès 
com l’ocupació i les violacions de drets 
que pateix el poble palestí i el poble sa-
hrauí compten amb el testimoni passiu i 

la manca de posicionament -en el millor 
dels casos- de la comunitat internacional:

“Les relacions de normalització 
són entre règims, no entre 

persones. No tenim l’esperança 
que els règims àrabs alliberin a 
Palestina. L’esperança no vindrà 

dels règims”

Tant el poble palestí com sahrauí viuen 
sota ocupació, si bé les participants van 
ressaltar-ne algunes diferències. La in-
tel·ligència és clau en el manteniment 
d’ambdós règims, així com la propagan-
da i la criminalització de qualsevol forma 
de dissidència, no obstant això, mentre 
en el cas del Sàhara ens trobem davant la 
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clàssica ocupació colonial, Israel ha adop-
tat una model molt més tecnològic i men-
ys explícit o visible.

Pel que fa als reclams comuns dels di-
ferents moviments de la societat civil al 
Sàhara i a Palestina, destaquen la de-
manda de la llibertat de moviment, del fi 
de les vulneracions de drets humans i de 
l’ocupació, així com del reconeixement 
internacional. En el cas de Catalunya, 
comparteix amb el poble sahrauí el re-
clam pel  dret a l’autodeterminació. Per 
altra banda, es van compartir diferents 
estratègies de resistència no violenta uti-
litzades per les entitats i la societat civil 
organitzada, com ara la campanya de 
boicot, sancions i desinversions (i.e. BDS) 
promoguda per la societat civil palestina, 
les manifestacions pacífiques com les del 
Guerguerat o a Cisjordània, les activitats 
de sensibilització entre el jovent i la pro-
moció del voluntariat i intercanvis, el tre-
ball en xarxa i la cooperació amb entitats 
de regions diverses.

També es va parlar sobre la importància 
de tenir en compte el context a l’hora 
d’analitzar les estratègies de resistència 
popular utilitzades, així com els diferents 
significats que pren la paraula ‘no-violèn-
cia’. Segons Mahmoud, les persones que 
viuen sota ocupació estan legitimades a 
resistir-se. Al mateix temps, les estratè-
gies de resistència no són iguals a Gaza 
que a Cisjordània, mentre que l’objectiu 
d’Israel, segons Mahmoud, resta immò-
bil: forçar al poble palestí utilitzi la resis-
tència armada per justificar els seus atacs 
i polítiques imperialistes.

Per acabar, cal destacar que juntament 
amb les activistes de Midicat (grup lo-
cal d’activistes per la Mediterrània de 
l’SCI), que van ser les encarregades de 
dinamitzar tot el cicle, l’última sessió va 
comptar també amb la participació del 
grup local Akelarre (feminismes) i el de 

Justícia Climàtica, que van explicar la 
seva tasca amb l’SCI a Catalunya en els 
seus respectius àmbits. Així, entre totes 
les participants es va posar de manifest 
la necessària col·laboració entre els movi-
ments d’alliberació del Sàhara i Palestina 
amb altres lluites antiracistes i feministes, 
com ara la del moviment contra la discri-
minació racial als EEUU i a Europa. Per úl-
tim, també va ser debatuda la necessitat 
d’enfortir les relacions sud-sud (e.g. Pales-
tina - Sàhara) i de repensar l’estratègia de 
cooperació des de l’horitzontalitat i el de-
colonialisme per fer front a enemics que 
porten noms diferents, però que neixen 
d’un mateix sistema opressiu comú. 

“We are all freedom fighters”


