AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
Declaració Ins8tucional de Suport al Poble de Casamance
La Casamance, regió del Senegal, viu en un conﬂicte cíclic arran de l’herència colonial
deixada per francesos i portuguesos. Com acostuma a passar a l’Àfrica els conﬂictes
actuals responen a divisons territorials impulsades per potències occidentals per tal de
repar@r-se els béns materials del con@nent africà. D’aquelles divisions, en surten, en
gran part, els conﬂictes actuals, sovint alimentats per les grans potències per tal de
mantenir els països africans en situació constant d’inestabilitat, i així fer-ne més fàcil
l’explotació.
A Casamance el conﬂicte entre el Govern de Senegal i la guerrilla d’alliberament
nacional té com a hostatges i víc@mes la població civil. Aquest conﬂicte pren forma el
1982 i es perpetua ﬁns l’actualitat, fa tot just dues setmanes 13 civils que
recol·lectaven fusta van ser massacrats a trets. Des de l’inici del conﬂicte armat hi ha
hagut diversos “altos al foc” i intents de converses per a dur a terme processos de pau,
tots ells ofegats pel soroll de les armes.
La ciutat de Barcelona ha de ser una part ac@va de la solidaritat internacionalista, ﬁdel
a l’ac@tud dels seus veïns i veïnes, atesa la seva història de compromís amb el
moviment per la pau i la solidaritat internacional, amb els exemples més recents del
moviment al “NO A LA GUERRA”, la lluita contra la globalització o les acampades pel
0,7% en cooperació internacional i el seu compromís actual amb el Pla Director per la
Jusacia Global.
Per aquests mo@us:
1. L’Ajuntament de Barcelona es compromet a donar suport a la població de
Casamance i a des@nar-hi els recursos necessaris.
2. L’Ajuntament de Barcelona es compromet a treballar amb organitzacions i
col·lec@us provinents de Casamance , que actualment resideixen a Barcelona,
per tal de trobar la millor manera que aquest Ajuntament sigui ú@l a la població
de Casamance.
3. L’Ajuntament de Barcelona rebutja de forma incondicional qualsevol @pus de
violència que s’exerceixi contra la població civil de Casamance.
4. L’Ajuntament de Barcelona reclama al govern de Senegal que engegui un procés
de pau amb la guerrilla d’alliberament nacional que sigui més estable que els
anteriors.
5. L’Ajuntament de Barcelona difondrà públicament aquesta declaració
ins@tucional i es compromet a elevar-la al Govern de la Generalitat de

Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les en@tats municipalistes
de Catalunya i al govern de Senegal.
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