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Davant la crisi a Ceuta
Diversos milers de persones han arri-

bat en els últims dies a les platges de 
Ceuta, alhora que uns centenars han saltat 
la tanca de Melilla. Només busquen una 
vida millor, o simplement sobreviure. El 
govern “progressista” ha respost enviant 
a l’exèrcit, amb tanquetes, a les platges de 
Ceuta, apressant les “devolucions en ca-
lent” de més de 4.000 persones (utilitzant 
la infame llei Mordassa que va prometre 
derogar) i amuntegant a un miler de me-
nors en una nau industrial, dormint a te-
rra i sense instal·lacions sanitàries. Altres 
centenars de menors han estat expulsats 
“en calent” (el que viola totes les lleis). La 
presidenta de la Comissió Europea, Ursula 
von der Leyen, expressava públicament a 
les xarxes socials el “suport i solidaritat” 
de l’Executiu que dirigeix envers Ceuta i 
Melilla, mentre la comissària d’Interior 
Ylva Johansson, advertia al Marroc que la 
seva frontera amb Ceuta és també “frontera 
amb la Unió Europea” i ha instat a Rabat 
a complir els seus compromisos de con-
trol del pas de migrants irregulars i frenar 
l’arribada “sense precedents” que s’està re-
gistrant des de dilluns a la ciutat autònoma.

És evident que la crisi econòmica, multipli-
cada per cent en un país dependent i oprimit com 
el Marroc, ha llançat a la desesperació i l’emi-
gració a centenars de milers de joves. El culpable 
no és només el règim marroquí sinó el sistema 
capitalista i els acords d’explotació entre la Unió 
Europea i el Marroc, que converteixen aquest 
país en camp lliure de les multinacionals.

La premsa de tots els colors carrega contra 
el Marroc, a qui acusa “d’haver deixat sortir” 
a aquestes persones, com a represàlia per l’hos-
pitalització d’un líder del Polisari a Logronyo. 
Dirigent que viatja amb passaport algerià “com 
els altres dirigents del Front Polisari, organit-
zació la base de la qual es troba a Tindouf 
(Algèria), protegida pel règim algerià. Règim, 
no oblidem, enfrontat a la immensa majoria del 
seu poble.

Els fa de coral la dirigent “anticapitalista” i 
ex coordinadora de Podem a Andalusia, Teresa 
Rodríguez, que explica que “el Marroc està uti-
litzant a éssers humans per fer xantatge a 
Espanya i poder seguir saltant-se els drets hu-
mans al Sàhara. Això hauria de ser intolerable “.

Amb això, tots ells posen de manifest la 
fragilitat de les fronteres artificials de Ceuta, 
per a la defensa no és suficient el mur de 10 
metres d’alçada. Necessiten, a més, que la 

policia i l’exèrcit marroquins les defensin des 
de fora.

Ningú ha assenyalat la inviabilitat d’aquests 
enclavaments colonials que, juntament amb di-
verses illes i penyals enganxats a les costes del 
Marroc, conserva l’Estat Espanyol. I tot just uns 
pocs han protestat contra l’actuació del govern.

Al desembre de 2020, Informació Obrera 
publicava un article sota el títol “No, senyora 
ministra, Ceuta i Melilla són ciutats del 
Marroc”. Aquest article acabava dient que les 
dues ciutats “són enclavaments colonials en 
territori marroquí, com ho són l’illa de Perejil, 
els penyals d’Alhucemas i Vélez de la Gomera 
i les illes Chafarinas. L’única mesura progres-
sista és la seva devolució incondicional al poble 
marroquí”. Recomanem als que estiguin inte-
ressats la lectura completa de l’article. I recor-
dem que les fortaleses militars de Ceuta i 
Melilla, no són només un punyal clavat al poble 
marroquí; són amenaces directes per a les lli-
bertats i drets a Espanya doncs, com va declarar 
el 1810 Dionisio Inca Yupanqui, diputat ame-
ricà davant les Corts de Cadis “un poble que 
oprimeix a un altre no pot ser lliure”. A més, 
només cal recordar el cop militar de Franco i 
d’on va sortir.

L’esquerra institucional fa pinya amb 
l’aparell d’Estat

Mentre el govern enviava soldats i tanquetes a 
rebre a una pobra gent que desembarcava fa-
molenca i esgotada als carrers, les reaccions de 
l’anomenada esquerra han estat inadmissibles. 
Yolanda Díaz i Ione Belarra, de Podem, llança-
ven algunes tímides crítiques però només a les 
més de 6.000 devolucions en calent que s’han 
executat en tan sols uns pocs dies les autoritats 
de l’Estat a la frontera de Ceuta. Però després, 
davant la situació “tan crítica”, Podem ha deci-
dit que en aquest moment “no pot generar una 
crisi” sobre aquest punt, i es va a limitar a pres-
sionar en privat a Marlaska perquè renunciï a 
aplicar la mesura,  sense que la polèmica trans-
cendeixi a nivell públic.

Al mateix temps, el compte oficial de 
Podem a twitter reaccionava indignat davant 
les declaracions de Pablo Casado -que aquest 
després va retirar- que Podem defensa la de-
volució de Ceuta i  Melil la al  Marroc. 
“Esperem la immediata rectificació d’aques-
tes declaracions falses que busquen desesta-
bilitzar el Govern. @pablocasado, deixa de 
mentir a la ciutadania. L’únic traïdor a la pà-
tria, que es va reunir fa una setmana amb qui 

demana l’annexió de Ceuta i Melilla al 
Marroc, ets tu “.

Pel que fa al PCE, que seu a dos ministres 
al govern, ha cridat a defensar la “sobirania” 
d’Espanya davant del “xantatge del Marroc”, 
a qui acusen que “no dubta a posar en risc la 
vida de milers de persones “. Demanen, a més 
“una posició comuna europea” i “més presèn-
cia de la UE en matèria de política exterior”.

Per la seva banda, el “verd” Íñigo Errejón, 
declarava, també a twitter, que “ni un xantat-
ge més. S’ha de complir les resolucions de 
l’ONU pel que fa al Sàhara i al Marroc cal 
exigir-li que celebri eleccions democràtiques. 
I, potser, Europa ha de prendre mesures rela-
tives als possibles comptes bancaris del rei 
Mohammad VI a Europa “. És curiós com en 
aquest país s’han multiplicat les “informa-
cions” sobre la fortuna del rei del Marroc, 
sens dubte que bé es compleix el precepte 
bíblic “veure la palla en l’ull aliè i no la biga 
en el propi” ... poques lliçons es poden donar 
a Espanya a un país oprimit històricament i 
explotat per les multinacionals algunes d’elles 
espanyoles quan aquí “gaudim” de la monar-
quia borbònica amb segles de corrupció.

Per la seva banda, Anticapitalistes asse-
gura que “el que passa a Ceuta és el resultat 
d’externalitzar les fronteres als països en què 
es vulneren sistemàticament els drets humans 
com el Marroc a canvi d’un xantatge perma-
nent”, i demana al govern que “mostri valen-
tia, i gestioni les seves pròpies fronteres sen-
se dependre del Marroc”. I insisteix, com tots 
els anteriors, en posar la solució en mans de 
les institucions internacionals del capital fi-
nancer, i, pel que fa al Sàhara, demana que es 
compleixin “els mandats de Nacions Unides”.

En defensa dels treballadors i el poble 
marroquí

Per a la classe treballadora, la prioritat 
ha de ser la defensa dels drets dels tre-
balladors immigrants, i, entre ells, del 
milió de treballadors d’origen marroquí 
que formen part de la classe treballado-
ra espanyola i pateixen altíssims nivells 
d’explotació. Així com la defensa dels 
milers d’immigrants, amb papers o sen-
se, que es guanyen la vida com a jorna-
lers agrícoles, sofrint l’explotació dels 
patrons que s’aprofiten de la seva situa-
ció precària per incomplir les lleis labo-
rals i els convenis col·lectius. No és una 
qüestió de solidaritat, sinó de defensa 
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dels seus propis interessos: l’existència 
d’un ampli col·lectiu de treballadors 
sense drets permet als patrons fer baixar 
els salaris i els drets de tots.

En segon lloc, abans de parlar dels 
béns a Europa del monarca marroquí, 
agent del capital financer i de l’imperia-
lisme americà, no s’hauria de parlar de 
les inversions de les multinacionals es-

panyoles al Marroc, per explotar a la 
classe obrera marroquina? Al Marroc 
operen 1.455 empreses amb capital es-
panyol, i es manté un estoc d’inversió 
acumulada de més de 4.750 milions d’eu-
ros, i en el 2019 (abans de la pandèmia) 
més de 21.800 empreses espanyoles van 
exportar a l’economia marroquina per 
valor de 8.454 milions. Això per a un PIB 

del Marroc de 106.932.000 d’€.
I, en tercer lloc, els interessos dels 

treballadors i els pobles de tot l’Estat 
exigeixen el lliurament de Ceuta, Melilla 
i altres enclavaments colonials, que a 
més són nius de la reacció, al poble del 
Marroc, de la mateixa manera que s’exi-
geix la devolució de Gibraltar ocupat 
per l’exèrcit britànic.

Els nostres 
compromisos...


