COMUNICAT DE JOVES D’ESQUERRA VERDA EN SUPORT A LES MOBILITZACIONS
PACÍFIQUES DEL RIF
Joves d’Esquerra Verda vol mostrar el seu suport a les mobilitzacions que s’estan produint al
país veí del Marroc. Des de que el 28 d’octubre del 2016, Moshin Fikri, morís arrel d’una
actuació policial a Al Hoceima, s’han mantingut en el temps les manifestacions de protesta, a
més d’estendre’s per tot el Rif. Aquesta regió històricament ha tingut episodis de revolta, en
moltes ocasions en conseqüència d’una política que masses vegades els ha deixat a la perifèria
de les decisions polítiques, augmentant les diferències entre regions i de classe.

Val la pena destacar que les consignes d’aquestes manifestacions es basen en demandes
universals i que generalment sempre han estat reprimides pels règims de torn en la majoria
dels països món, en aquest cas, doncs, tornem a parlar de demandes en favor dels drets
humans i dels valors democràtics, unes demandes i unes defenses que compartim plenament.
Tanmateix cal destacar el fet que aquestes mobilitzacions també inclouen reivindicacions en
favor del reconeixement cultural i lingüístic, que malgrat i que en els últims anys s’han produït
certs avenços gràcies a la pròpia mobilització rifenya, no han estat suficients per una
equiparació total.

Davant d’aquesta lluita pacífica, el govern marroquí ha respòs amb més presència militar i
policial, una resposta totalment condemnable i que malauradament va massa en la línia
habitual en la que es sol posar fre a protestes i reivindicacions legítimes. De fet, estem davant
de protestes pacífiques en les que el govern utilitza la violència a través dels cossos de
seguretat, amb actuacions que han anat encaminades a limitar la llibertat d’expressió i fins i
tot la lliure circulació de persones.

Per tot això, JEV, rebutja l’ús de la violència contra les mobilitzacions al Rif, així com demana
que es pugui produir un diàleg en igualtat de condicions entre el govern marroquí i els
moviments rifenys, el que passa per una desmilitarització de la zona i una interlocució basada
en la negociació i l’acció política, i no en detencions, violència i imposicions.
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