Associação de Amizade Portugal-Sahara Ocidental (AAPSO)

A AAPSO congrega cidadãs e cidadãos que se solidarizam com o povo saharauí e partilham
os seguintes objectivos:
1. Agir e apoiar as actividades que possam contribuir para que o
Ocidental consiga exercer o seu direito à autodeterminação.

povo do Sahara

2. Denunciar as violações dos direitos humanos exercidas sobre o povo saharauí.
3. Informar e sensibilizar a sociedade portuguesa sobre a natureza do conflito do Sahara
Ocidental, sobre o Direito Internacional e sobre os direitos do povo saharauí.
Neste contexto, a Associação desenvolve um conjunto de iniciativas das quais destacamos:
•

um blogue e uma página de facebook, como instrumentos de informação;

•

o boletim mensal digital “Sahara Livre” centrado na análise do percurso da luta
saharauí pela autodeterminação;

•

sessões de informação e debate em diferentes locais e espaços, desde escolas e
universidades a organizações da sociedade civil e instituições públicas;

•

diálogo e pressão sobre os órgãos de soberania portugueses, através de cartas abertas,
alertas para situações graves e urgentes, encontros e reuniões;

•

interpelação dos órgãos de comunicação social e dos/as jornalistas de modo a manter
viva uma questão da responsabilidade da comunidade internacional e que está por
resolver desde 1975;

•

cooperação internacional com outros grupos de solidariedade e instituições,
ampliando assim o alcance das acções empreendidas.

A AAPSO, que se constituiu legalmente em 2012, é a herdeira de um colectivo criado em 1976
no âmbito do CIDAC, o Comité Português de Apoio à Frente POLISARIO, cujo
representante foi convidado no ano seguinte a participar no 1º aniversário da criação da
RASD (República Árabe Saharaui Democrática).
Hoje a AAPSO reúne pessoas desse núcleo inicial, outras que participaram activamente na
solidariedade com o povo de Timor-Leste e outras ainda que se foram incorporando ao longo
do tempo, em particular depois da visita de Aminetou Haidar a Portugal, em 2010.
Quem quiser comunicar com a AAPSO pode escrever para: aapsaharao@gmail.com

Até que o povo saharauí viva livre no seu próprio país!

