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mà de Bassiri; l'inici de la repressió 
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tercer bloc seria l'inici del procés de 
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NACIONAL SAHARAUI”, arabització i 
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Govern General del Sàhara, el Dictamen 
del Tribunal Internacional de Justícia, 
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repressió, la lluita armada d'alliberament 
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al Marroc i Mauritània al marge de les 
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als sahrauís als quals va considerar fins 
a l 1976, amb caràcter genera l , 
espanyols i hauria d'haver portat a la 
descolonització de conformitat amb la 
legalitat internacional.
El llibre tracta sobre les causes per les 
quals Espanya no va descolonitzar el 
Sàhara Occidental. Reflecteix clarament 
els enganys que Espanya va infringir no 
només al poble sahrauí sinó a tota la 
comunitat internacional ja que si bé es 
va comprometre en la descolonització 
del Sàhara Occidental i va crear per això 
les eines per dur-la a terme, finalment 
no va complir amb la paraula donada i 
va cedir unilateralment el territori al 
Marroc i Mauritània al marge de la llei 
internacional. S’ estructura en tres grans 
blocs. El primer gran bloc començaria 
amb la provincialització del Sàhara 
Occidental i cont inuar ia amb la 
r e o r g a n i t z a c i ó a d m i n i s t r a t i v a : 
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“Moviment d'Alliberament Sahrauí” de la 
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Amb opacitat i traïdoria, Espanya 
contribueix a espoliar i saquejar el 
Sàhara Occidental, vulnerant tota mena 
de drets humans d'un poble que viu 
fustigat sota ocupació militar o exiliat a 
campaments fora de les seves terres 
ancestrals.
Per primera vegada, un documental 
revela i denuncia la il·legalitat de 
l'entramat empresarial espanyol i la 
responsabilitat política del seu Estat al 
saqueig de l'última colònia africana.
Ocupació S.A. és el retrat d’una traïció. 
Amb un enfocament minuciós i inèdit, el 
documental exposa els noms i els 
cognoms dels empresaris i polítics 
espanyols involucrats en l'explotació 
econòmica del Sàhara Occidental, 
l'última colònia d'Àfrica i un dels territoris 
més violents, militaritzats i censurats del 
món. Els testimonis recollits en aquest 
documental també revelen la cadena de 
silencis i mentides que comença als 
centres de poder europeus i acaba a les 
ciutats ocupades pel Marroc, on homes i 
dones sahrauís resisteixen a la despulla 
i la negació dels seus drets.
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PARLEN LES DIRECTORES
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Network

Presentació i narració:Suilma Aali
Entrevistes: Soultana Jaya, Mina Baali, 
Elghalia Djimi, Youssef Duihi, Brahim 
Dahane, Juan Soroeta, Ana Camacho, 
Miguel Urbán, Felipe Daza, Ruben Juste, 
Anselmo Fariña, Natalia Vargas, Carmelo 
Ramirez, Pol Pareja, Zarga Abdalahe Abdi
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LA HISTÒRIA D'UN EXPOLI

El Comitè Especial de Descolonització 
de les Nacions Unides considera el 
Sàhara Occidental, a la costa atlàntica 
d'Àfrica, com l'última colònia d'Àfrica. 
Província espanyola des del 1958, 
passa a mans de la monarquia alauita el 
1975, quan Espanya signa l'Acord de 
Madrid amb el Marroc i Mauritània, un 
acord considerat nul per les Nacions 
Unides.
Des d'aleshores, Espanya ha mantingut 
una posició neocolonial amb els territoris 
ocupa ts de l Sàhara Occ iden ta l 
mit jançant una relació comercial 
sostinguda i lucrativa amb el Marroc.
Ja sigui directament o indirectament, el 
negoci de fosfats, de sorra i de 
cimenteres, de les energies renovables, 
de l'agricultura o de l'exportació de 
combustibles i material militar, les 
empreses espanyoles i les polítiques 
comercials dutes a terme des de la 
transició amb el Marroc, situen Espanya 
com un dels màxims responsables de 
l’ocupació del Sàhara Occidental.

EL DOCUMENTAL

EL LLIBRE

Alberto Maestre Fuentes. Doctor en 
Història. Membre del Centre d´Estudis del 
Sàhara Occidental i del Grup de Recerca 
en Estudis Nacionals i Polítiques Culturals. 
Autor d'Un pueblo abandonado i coautor 
de Saharauidades.

En aquest llibre es descriu de manera clara 
i concisa les característiques del poble 
sahrauí precolonial, l 'arr ibada dels 
espanyols al Sàhara Occidental, els seus 
avatars i la consolidació en aquest territori, 
l'evolució de la política espanyola en relació 
amb el Sàhara, les seves relacions amb la 
població autòctona, les contradiccions, la 
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