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GRUP MUNICIPAL
CUP-CAPGIREM BARCELONA

ATÈS QUE:
Des de fa tres anys i de manera conCnuada, al Rif s’hi ha instal·lat una conﬂicCvitat crònica
que condiciona el seu desenvolupament econòmic i social, històricament casCgat per la
manca d’autonomia i recursos.
L’orígen d’aquesta conﬂicCvitat és la demanda pacíﬁca de drets elementals per part d’un
segment importanTssim de la seva població, tals com hospitals oncològics, escoles, una
universitat, serveis bàsics i inversió en infraestructures.
La resposta del Regne de Marroc s’ha limitat a la intervenció policial i militar, amb
conseqüències nefastes per la població.
Des de l’origen del conﬂicte ﬁns a data d’avui tres persones han perdut la vida, més de dues
mil han estat represaliades i un mínim de 798 privades de llibertat de manera permanent.
Les detencions es produeixen a carrers o habitatges, sense ordre judicial, sense dret a
advocat o a comunicar-se amb la família.
Diversos informes de, entre molts altres, l’Observatori Marroquí de Drets Humans o
AmnisCa Internacional, denuncien evidències de maltractaments `sics i psicològics a les
persones empresonades; informes no valorats de manera pública per cap insCtució europea.
L’Ajuntament de Barcelona té una voluntat explícita de compromís amb els drets humans
com a drets universals i fonament de la garanCa de la dignitat de les persones.
L’Ajuntament de Barcelona considera el dret a la llibertat d’expressió i reunió com un principi
fonamental.
A mitjans d’aquest mes de setembre, un grup de setze rifenys coneixedors de que se’ls
pretenia detenir per exercir aquests drets, van decidir evitar-ho escapant de l’Estat
Marroquí, alguns d’ells havien estat prèviament deCnguts en altres ocasions i, ﬁns i tot,
passant per l’empresonament, essent sotmesos a tortures i tractes inhumans o degradants.

Dotze d’aquests setze es troben reclosos al Centre d’Internament per a Estrangers de la Zona
Franca.
El seu retorn al regne de Marroc no faria més que agreujar de manera dràsCca la seva
situació, podent trobar-se.

PROPOSEM:
1. Refermar la defensa dels drets humans com a principi rector d’unes relacions
internacionals basades en la dignitat de les persones.
2. Condemnar les violacions d’aquests drets comprometent-nos a evitar que
l’Ajuntament de Barcelona hi Cngui cap Cpus de complicitat, ja sigui per acció o per
omissió.
3. Reconèixer la legiCmitat d’iniciaCves no violentes promogudes per la població rifenya
per reivindicar la defensa dels drets fonamentals.
4. Oferir suport insCtucional a les persones que arriben a la nostra ciutat fugint de la
persecució políCca en els seus països d’origen.
5. Traslladar a l’Oﬁcina d’Asil i Refugi i a la Subdirecció General d’Asil, amb seu al Carrer
Pradillo núm. 40 de Madrid, la conveniència que es reconegui l’estatus de protecció
internacional als setze rifenys que han passat per situació d’internament al CIE de
Zona Franca.
6. Traslladar a l’Oﬁcina d’Asil i Refugi i a la Subdirecció General d’Asil, amb seu al Carrer
Pradillo núm. 40 de Madrid, la conveniència de l’alliberament dels rifenys que
segueixin en situació d’internament.
7. Traslladar aquests acords a l’Alt representant de la Unió́ Europea per a Afers exteriors
i PolíCca de Seguretat, a l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats, a la
Subdirecció General d’Asil, al govern de la Generalitat i al govern de l’Estat.
Barcelona xx de setembre de 2018.

