Mohamed
Banbari

Banbari, nascutl el 1970, era corresponsal de Équipe Media Dajla, va ser detingut el 26 d'agost
de 2015, quan va anar a la comissaria de policia per renovar la targeta d'identitat, va ser sotmès
a maltractaments durant quatre dies, sent condemnat a un mes de presó, però va seguir retingut
en presó preventiva fins al setembre, quan va ser presentat davant un jutge que estava assignat
a la investigació d'un altre cas.
Els càrrecs eren incitació als sahrauís a participar en les manifestacions de setembre de 2011
iniciades després d'un partit de futbol, i participació en l'assassinat de dos marroquins. Hem de
recordar que per aquelles dates un jove sahrauí Maichan Mohamed Lamin va resultar mort arrel
de l’agressió de desenes de colons marroquins.
L'acusació després de gairebé quatre anys després dels esdeveniments, es va produir sense
haver-se emès en aquest període cap ordre de recerca i captura o detenció.
La prova segons el jutge, eren les suposades confessions fetes per expressos. Banbari diu que el
Tribunal no va fer testificar als detinguts que, suposadament, afirmaven aquests càrrecs contra
ell. Només va ser convocat l'exprés Atiko Baray, que va negar els càrrecs taxativament. El jutge
del Tribunal d'Apel·lació de l'Aaiun li va imposar una pena de presó de dotze anys.
Posteriorment el reporter sahrauí Mohamed Banbari va ser condemnat a sis anys de presó pel
Tribunal de Primera Instància de Aaiun en un judici celebrat el gener de 2016. Aquesta
condemna contra Mohamed Banbari, que es trobava en vaga de fam, va ser antecedida per una
altra de 12 anys de presó per part de la sala número 1 del mateix tribunal
Després d’aquesta primera sentència de novembre de 2015, Banbari va iniciar una vaga de fam
sota el lema 'Llibertat per a la resistència o martiri per la pàtria.'
Posteriorment Banbari va seguir amb una altra vaga de fam, arribant a ser traslladat de la presó
negra de l'Aaiun a l'hospital el dilluns 28 de desembre de 2015, després de patir desmais i vòmits
després de setmanes de vaga de fam. El seu estat de salut s'havia agreujat considerablement i
es temia per la vida d'aquest destacat membre de 'Equipe Media' que tracta de donar a conèixer
la realitat del poble sahrauí sota ocupació marroquina.
Équipe Media considera que la condemna contra Banbari està en la línia de les autoritats
marroquines de reprimir als periodistes i professionals dels mitjans sahrauís al territori del
Sàhara, el que constitueix un clar missatge contra els periodistes que es surtin de les línies
oficials del règim.
Mohamed Banbari va començar la seva col·laboració amb Équipe Media el 27 de gener de 2014.
És divorciat i pare de dos fills.

