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De nou, sobre la barbàrie a l’enclavament
colonial de Melilla

U

n documental de la BBC i els vídeos
i informacions difosos després de la
visita d’un grup de diputats de la Comissió
d’Interior del Congrés (que incloïa parlamentaris de PSOE, PP, PODEMOS, ERC,
PNV i BILDU) han posat de nou d’actualitat la massacre ocorreguda el 24 de juny a
la tanca de la infàmia que separa del Marroc
l’enclavament colonial espanyol de Melilla.
La Guàrdia Civil ha facilitat als diputats
imatges gravades per un dron i un helicòpter, i diu que no funcionaven les altres càmeres de seguretat.
Les imatges demostren la col·laboració de
la policia espanyola i la gendarmeria marroquina en els fets que van conduir a la mort de
23 immigrants, segons la policia marroquina,
o de 37, segons les organitzacions de drets humans marroquins. També demostren que almenys part d’aquestes morts es van produir en
territori controlat per Espanya i que policies
marroquins van treure d’allà diversos cadàvers
per tornar-los a territori del Marroc. També van
entrar en territori sota control espanyol per
portar la gent de tornada al Marroc, sense que
tinguessin l’oportunitat de demanar asil.
El Defensor del poble ha establert, en la
seva pròpia investigació, que es va efectuar un
rebuig en frontera de 470 persones sense contemplar-se les previsions legals tant nacionals
com internacionals.
Diversos dels partits que donen suport al
Govern han demanat l’obertura d’una comissió d’investigació parlamentària, a la qual es
nega el Govern, que ha reafirmat la seva
“confiança en la investigació i en què els
cossos i forces de seguretat de l’Estat actuen
amb criteris de proporcionalitat i d’acord
amb la llei”, en paraules de la ministra portaveu, Isabel Rodríguez.
En tot cas, el que ha quedat clar és que
durant més de quatre mesos la realitat del que
va ocórrer s’ha ocultat, de forma conscient. I
que aquest Govern només és continuista de la
política seguida per altres com el del PP, quan,
el febrer del 2014, la guàrdia civil va disparar
pilotes de goma i pots de fum contra un grup
de refugiats que nedaven per intentar guanyar
la costa, a la platja del Tarajal (Ceuta), amb el
resultat de 15 morts. Uns fets que han estat
exculpats per l’aparell judicial. El Tribunal
Suprem va donar per bona la sentència de l’Au-

diència Provincial de Cadis, que va concloure
que l’operatiu de la Guàrdia Civil es va realitzar “amb la utilització de mitjans de control de
masses de forma adequada i proporcional a les
circumstàncies del cas”.

Acusen el Govern, però exculpen els
guàrdies civils

Per la seva banda, el PP arremet contra el
Govern, alhora que defensa l’actuació dels
guàrdies civils. Ana Vázquez, parlamentària
del PP que va participar en la comissió, parla
de “falta de previsió de l’executiu”, però exculpa de qualsevol responsabilitat la GC. “La
seva actuació va ser impecable”. Curiosament,
el coordinador general del PP, Elías Bendodo,
ha demanat el cessament de Grande-Marlaska
si es confirma que el 24 de juny a la tanca
fronterera “s’han traslladat cadàvers de la frontera d’Espanya a la frontera marroquina” (per
tant, els va traslladar Marlaska, però els guàrdies civils allà presents no van veure res).
Alhora, Bendodo ha defensat l’actuació de la
policia i la guàrdia civil, “que donen el millor
de si” i ha demanat a l’Executiu que “no es
parapeti” darrere d’ells. “Ni tan sols hi ha els
efectius necessaris per cobrir totes les cabines
de control”. “Els nostres guàrdies civils han
entrat desprotegits per falta d’efectius i volem
saber si han rebut alguna ordre indigna per part
dels seus superiors polítics”, ha dit Bendodo.
Per la seva banda, Enrique Santiago, secretari del PCE, i un dels parlamentaris que
va participar en la visita, ha assegurat que va
poder comprovar que “l’allau que va produir
la mort i els ferits més greus van ser a les
instal·lacions de la frontera espanyola i sota
control de l’autoritat espanyola”. I ha qüestionat també “per què no es va prestar atenció
mèdica quan hi havia un dispositiu a tan sols
100 metres”. Tot això com si el seu partit no
formés part del Govern, en el qual ell mateix
s’asseia, com a secretari d’Estat, quan van
succeir els fets.
Altres portaveus parlamentaris han demanat la dimissió del ministre de l’interior,
Grande Marlaska, i la creació d’una comissió
d’investigació.
Els fets són tossuts. Ceuta i Melilla són
dos enclavaments colonials espanyols en
territori del Marroc (on Espanya controla
també diverses illes i pinyons situats en ai-

gües marroquines).
Per “protegir” ambdues ciutats, s’han erigit
enormes tanques. A la frontera de Melilla hi
ha tres tanques amb filferro i “concertines”, la
més alta de 8 metres. Per ajudar a defensar
aquestes tanques que tracten d’impedir l’arribada d’emigrants, la UE va signar un acord
migratori amb el Marroc, pel qual li paga a
aquest país 100 milions a l’any perquè la seva
gendarmeria vigili la frontera. I permeti al govern espanyol rentar-se les mans –sense gaire
èxit, pel moment, com hem vist- del que succeeixi a les tanques.

Un rebuig sense pal·liatius

Al seu dia, en una Carta setmanal, denunciàvem l’acció “brutal i despietada” de les policies
espanyola i marroquina. Agreujada per l’actuació del Govern de coalició en defensa de la
professionalitat de les policies davant l’assalt
a la nostra frontera d’uns centenars de migrants
desarmats, famolencs, aterrits, desesperats per
l’assetjament de la gendarmeria marroquina als
seus campaments. Gent que només buscaven
salvar les seves vides, emigrar per poder viure.
Dos cossos policials actuant en comú per defensar unes fronteres heretades del període
colonial. Dèiem llavors que “actituds i fets com
els ocorreguts caracteritzen un govern i més
quan no només no hi ha la mínima recriminació, no parlem d’empatia, és que es justifica,
certifica i aplaudeix la brutal actuació de gendarmeria i Guàrdia Civil com si no hagués
passat res, quan la gent comuna se sent horroritzada per les imatges de la massacre”.
Les imatges de la BBC i les que ha rebut
la comissió parlamentària, marquen el fracàs
dels intents d’alguns –incloent-hi els que
s’anomenen “d’esquerres”- que tracten de descarregar totes les culpes sobre el govern marroquí, i en última instància sobre el poble del
Marroc. Res més injust. Què té a veure el poble
del Marroc, o el milió llarg de treballadors marroquins a Espanya, amb el fet que les potències europees i l’administració estatunidenca
hagin convertit el regne del Marroc en un gendarme per a l’Àfrica?
Recordem que el president de Melilla,
Eduardo de Castro, va declarar llavors que
l’OTAN s’havia d’implicar en la defensa de
Ceuta i Melilla. Com si es fes ressò de les seves
paraules, el secretari general de l’OTAN, Jens
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Stoltenberg, qui declarava, pel que fa a Ceuta
i Melilla, que estava “absolutament convençut
que els aliats de l’OTAN estaran al costat d’Espanya si s’enfronta a amenaces i desafiaments”. I el Govern espanyol, va demanar,
davant la cimera de l’OTAN, més implicació
d’aquest aparell militar al nord d’Àfrica.
Poc després de succeir els fets, la Trobada
Obrera Europea contra la guerra i l’explotació que es va celebrar a Madrid, el 25 de juny,
en vigílies de la manifestació contra la
Cimera de l’OTAN, aprovava per unanimitat
una declaració, que assenyalava l’actuació

del Govern espanyol: “Denunciem la política
del govern espanyol de Pedro Sánchez i
Yolanda Díaz, que eleva tanques de més 6
metres, erissades de ganivetes que desgarren
la carn dels qui intenten travessar-les, per
tancar el pas als qui només volen fugir de la
destrucció dels seus països.
Sense cap solidaritat o compassió pels
morts i ferits, Pedro Sánchez alabava la “cooperació” de la gendarmeria marroquina, declarant que es tractava d’un “assalt violent, ben
organitzat i ben resolt per part dels dos cossos
de seguretat”. Ben resolt quan hi ha més de

Els nostres
compromisos...

100 ferits i desenes de morts!”
La declaració concloïa amb aquestes paraules: “ens repugnen aquests fets. Exigim la
lliure acollida de tots els immigrants, la fi del
saqueig d’Àfrica per les multinacionals, el reconeixement de tots els drets als treballadors
immigrants que viuen a Espanya, incloent-hi
el milió de treballadors marroquins, l’enderroc
de les tanques de la infàmia de Ceuta i Melilla
i la devolució al Marroc de tots els enclavaments colonials. I justícia per a les víctimes de
la massacre de Melilla”. Justícia que tampoc
van tenir els 15 morts a la platja del Tarajal.

Descarrega el fulletó a la web d’Informació Obrera

www.informacionobrera.org

Campanya d’extensió i subscripcions a aquesta Carta Setmanal
Si no la reps, et convidem a que la rebis cada setmana. Si la reps, et proposem que subscriguis a
altres companyes i companys als quals pugui interessar.
L’elaboració i enviament d’aquesta Carta comporta algunes despeses. El POSI, que l’edita, no
té ni vol subvencions, tota la seva activitat i les seves publicacions són finançades exclusivament per
treballadores i treballadors, que volen recolzar, en aquest cas, la publicació de la Carta Setmanal.
Demanem un suport de 5 EUROS a l’any, o més si us sembla.
Nostre compte corrent en La Caixa és: 2100 2812 51 0200071314. Indicant: Recolzo Carta Setmanal

info@posicuarta.org
Pots contactar des: http://posicuarta.org/cartasblog/contacto
Per rebre-la, envia un correu electrònic a:

Carrer Desengaño, 12 (1º 3A). 28004 - Madrid Telèfon:
91 522 23 56 - Fax: 91 521 72 01 http://www.
posicuarta.org
Busca’ns en Twitter: @posicuarta

