Resolució de Joves Ecosocialistes
davant la crisis migratòria a Ceuta
El passat dilluns 16 de maig es va produir una entrada massiva de migrants a la
ciutat autònoma espanyola de Ceuta. Unes, aproximadament, 10.000 persones van
sortejar la frontera hispano-marroquina, tancada per part del Marroc des del 30 de
març, nedant des del costat marroquí fins la platja del Tarjal, ja en territori espanyol.
La situació creada va generar una crisis humanitaria i frontera, semblant a la ja
viscuda mesos abans a Canàries, a la qual el govern espanyol va respondre
desplegant les forces i cossos de seguretat de l’Estat -Policia Nacional, Guardia Civil
i Exèrcit- realitzant les anomenades devolucions en calent. El mateix govern del
Marroc va manifestar que generava aquesta crisis com a “represàlia” per l’atenció
humanitaria que Espanya donava a Brahim Gali, dirigent del Frente Polisario saharaui,
malalt de COVID-19, que va ser ingressat de manera secreta a un hospital de
Logroño.
Nogensmenys, la veritable causa de la crisis és la voluntat del règim marroquí de
pressionar a Espanya per a que reconegui la seva sobirania sobre el Sàhara
Occidental. El Regne del Marroc ocupa el territori del poble saharaui desde 1976
quan, arran de la retirada d’Espanya en el context de descolonització del Sàhara
Occidental -que hi havia establert una colònia desde 1885- i en el marc dels Acords
de Madrid (1975), envaí el territori saharaui i en reclamà la sobirania. La situació
resultant és que el Sahara Occidental segueix sent un territori no autònom que ha
de ser objecte de descolonització on Espanya és la potència colonial de iure i el
Marroc la potència ocupant de facto. Ni Nacions Unides, ni Espanya ni cap altre país
democràtic van reconèixer la sobirania marroquina sobre el Sàhara Occidental i son
nombroses les declaracions reclamant la lliure determinació del poble saharaui.
Tanmateix, a canvi de la normalització de les relacions entre el Marroc i Israel,
l’exPresident dels Estats Units Donald Trump decidí reconèixer la sobirania
marroquina sobre el Sàhara Occidental.
És en aquest context que el govern del Marroc intenta presionar a Espanya i a la
resta de la Unió Europea mitjançant l’obertura dels fluxos migratoris com a
mecanisme de coacció. Una posició de relativa força negociadora i que li permet fer
servir les vides de les persones migrants com a peons fruït de les nefastes polítiques
migratòries i fronteres d’Espanya i la Unió Europea. Aquests han optat per una
externalització o subcontractació de tercers països per a que controlin els fluxos
migratoris, impedint que les persones migrants puguin arribar al continent Europeu.
Aquesta opció, és a la pràctica lesiva amb el dret a migrar i amb els drets de les
persones que emigren, a més de ser un mecanisme de finançament per a règims de
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dubtós historial democràtic i de respecte pels Drets Humans, com el Marroc o
Turquia, doncs la Unió Europea els paga a canvi d’aquesta gestió migració.
Davant d’aquesta situació, Joves Ecosocialistes:
Primer, denunciem les devolucions en calent realitzades pel govern d’Espanya així
com la militarització de la frontera amb el Marroc.
Segon, mostrem la nostra repulsa més absoluta vers els intents de l’extrema dreta
d’utilitzar la situació per atiar l’odi contra les persones migrants.
Tercer, exigim al govern d’Espanya i a la Unió Europea que reformin la seva política
migratòria garantint unes vies legals i segures que garanteixin els drets de les
persones migrades
Quart, reclamem al govern d’Espanya i a la Unió Europea que recolzin de manera
activa el dret a l’autodeterminació del Sàhara Occidental.
Cinqué, condemnem i denunciem rotundament les accions realitzades pel govern del
Marroc, una dictadura que no te escrúpols en reprimir a la seva població, perseguir
la dissidència, ocupar il·legalment el Sàhara Occidental i jugar amb les vides de
milers de persones migrants.
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