Des de JEV demanem una política de fronteres justa i humanitària :
No més morts a les nostres fronteres !
El passat diumenge i dilluns vaig estar a a Ceuta, una de les fronteres més violentes
per entrar a Europa. A la visita hi van participar Ernest Urtasun, cap de llista d’ICV a
les europees, i Ska Keller, eurodiputada alemanya i candidata a la presidència a la
Comissió Europea. La delegació es va trobar amb les autoritats espanyoles, les
persones que viuen al CETI (Centre d’Internament d’Immigrants) i ONGs que treballen
al terreny.
Diumenge, vam visitar la tanca: una doble tanca de 6 metres d'alçada amb filferro amb
pues que va al voltant de 8,5 quilòmetres que separen Ceuta del Marroc. Segons ha
explicat la Guardia Civil, la tanca va ser creada al 1995 i reforçada el 2005. Abans, les
persones entraven i sortien de la ciutat amb normalitat. Per contra, avui aquesta mega
instal·lació compta amb 20 torres de vigilància i càmeres de visió nocturna. La seva
vigilància és realitzada per la Guardia Civil Espanyola, rebent cooperació especial de
l'agència Frontex i de la UE per aplicar alta tecnologia per controlar les fronteres.
Una gran quantitat de comunitats d'immigrants i refugiats estan vivint a les
muntanyes del Marroc, alguns diaris (xec de referència) parlen de 30.000 persones
que viuen en situacions inhumanes i sense cap tipus de protecció, ni tan sols accés a
aigua potable, esperant per creuar la tanca i entrar en territori de la UE. A Ceuta hi ha
suposadament menys pressió que a Melilla, però al gener passat 15 persones van
morir per les bales de goma i gasos lacrimògens que la Guardia Civil va utilitzar quan
les persones intentaven entrar a Ceuta pel mar. L’assassinat d’aquestes 15 persones
constitueix un crim clar, però la justícia no s’ha pronunciat i el govern del Partit
Popular no ha pres cap responsabilitat política. ICV va demanar la dimissió del
Ministre d’Interior, Fernández Díaz, però aquest ni tan sols va respondre la demanda.
Més trist encara és que això no és un cas aïllat: la violència contra les persones
migrades i les devolucions en calent són el pa de cada dia a Ceuta i Melilla .
Espanya té un acord bilateral amb el Marroc per retornar a les persones migrades en
situació irregular procedents d’aquest país, però teòricament hi ha d’haver un procés
per garantir els drets humans. La realitat és que les expulsions es fan de manera
totalment il·legal, violant la Constitució Espanyola, els principis de la UE i el dret
internacional. Els refugiats a Ceuta i Melilla, s’expulsen al Marroc fins i tot si
demanaven asil, estan malalts o sense cap garantia de protecció dels seus drets
humans.
Dilluns al matí, la delegació es va reunir amb un grup d'organitzacions no
governamentals : Migreurop Espanya , Sos Racisme/Mugak, Elin associacions, CEAR i
l'Associació Pro Drets Humans d'Andalusia. Les ONG expliquen la tragèdia de Ceuta:
les persones migrades i refugiades que aconsegueixen creuar la frontera es
veuen a si mateixos en una ciutat- presó: no poden creuar a la península, ni tornar
als seus llocs, ni reunir la seva família, no tenen dret a treballar, i només poden
esperar, algunes vegades fins i tot fins a dos anys dins del CETI.

Les ONG també van presentar un conjunt de tres demandes clares per pal·liar la
situació. Van demanar un visat humanitari, per permetre que els sol·licitants d'asil es
puguin moure lliurement dins de la UE fins que rebin una resposta; exigeixen una
millor política de reunificació familiar dins de les lleis de migració i també demanen
una política de cooperació més coherent. Avui Marroc, igual que altres països, rep
diners de la UE i d’Espanya pel control de les fronteres: l'externalització de
fronteres és totalment inacceptable i viola els drets humans de les persones
refugiades. Per això, la societat civil demana una política coherent que inclogui el
compromís per part de Marroc de regularitzar i donar papers a tots els refugiats i els
migrants que viuen a les muntanyes, per començar a revertir la situacions de vida
d’aquestes persones.
Les ONG ens van acompanyar a la visita al CETI-Centre d'Estada Temporal
d'Immigrants. El centre obert és una política que pertany al Ministeri d'Espanya
d’Ocupació i Assumptes Socials, on se suposa que les persones migrades i refugiades
tenen accés a la salut, l'habitatge i l'alimentació, i han de facilitar el procés per
sol·licitar asil o regularitzar la seva situació. Tanmateix, el CETI coopera amb el
Ministeri d’Interior, qui decideix qui serà repatriat, qui pot creuar a la península i qui
té una ordre d'expulsió o qui hagi d'esperar l'asil .
El CETI té capacitat per a 500 persones, però, actualment hi ha més persones: un
Guàrdia Civil parlava de “al voltant de 800 persones” però el director del centre en
parlava de 512. Al centre, les dones es queden amb els nens i nenes i els homes estan
separats. No hi ha una política de la família, les dones dormen en dormitoris amb 20
llits i en alguns d'ells dormen fins a 6 infants junts. Els nens (uns de 54) se suposa que
han de ser escolaritzats immediatament, però les mares i pares contradiuen aquesta
informació. Les dones vénen principalment fugint de la guerra de Síria, i eren qui més
necessitat tenia de parlar amb nosaltres i explicar-nos la seva situació: moltes han
arribat a Ceuta després de 2 anys de fugir de Síria i ara , que no tenen res, amb
fills, volen anar a Madrid.
A la roda de premsa posterior, Ernest Urtasun, va denunciar la manca de polítiques
concretes per part del Govern espanyol davant la guerra de Síria, on més de 3,5
milions de refugiats estan fugint a causa del conflicte. ICV portarà aquesta demanda al
Congrés espanyol per demanar al govern del PP de tenir una consideració especial per
la via ràpida per als sol·licitants d'asil a Síria .
Des de JEV volem denunciar la política migratòria inhumana que porta a terme el
Govern Espanyol i la UE. Volem una UE amb fronteres permeables i responsable amb
la resta del món. Volem que la UE garanteixi la protecció dels sol·licitants d'asil i una
política comuna en matèria d'asil, solidària entre els Estats membres. Prou morts a les
fronteres!
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