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شخ ًصا على الشاطئ في سبتة. سبعة 14لقد مرت سبع سنوات منذ وفاة ما لا یقل عن   

 سنوات من الإفلات من العقاب. سبع سنوات من الظلم. سبع سنوات من القتال حتى مسیرة

رامة. سبع سنوات من المطالبة بالمسؤولیة وجبرك  

والمطالبةبالحقوق الحیاة عن والدفاع التذكر من سنوات سبع الضرر. . 

2020یولیو  27بعد سبع سنوات من التقاضي، فإن الوضع الحالي بعید كل البعد عن الأمل. في   

 رفضت محكمة مقاطعة قادس القضیة ، معلنة أن الحرس المدني لم یرتكب أي جریمة. لذلك ،

یزال معًلقا حتى یتم الفصل فیه من قبل  تمت تبرئتهم بدون محاكمة. الطعن في هذا القرار لا ،  

 المحكمة العلیا في

الض یبقى مجهولة، تزال  لا والقبور ، الهویة مجهولي زالوا ما الموتى سنوات:  سبع بعد إسبانیا.

حقوق الحدودبلا وتبرقى عدالة بلا حایا . 

السیاسات القاتلة لحمایةإحصاءات مروعة. بسبب تشدید الضوابط الحدودیة و  2020أنتج عام    

« متزاید من الناس حیاتهم وهم یحاولون ان یصلوا إلى بلادنا. وًفقا حصن» أوروبا ، یفقد عدد   

شخص على طرق الوصول إلى إسبانیا 2170تم تسجیل وفاة  ، Walking Borders لتقاریر  ، 

٪ من الضحایا في عداد المفقودین ولم یتم العثور على جثثهم 95ویقدر أن  . 

 .ومع ذلك ، فإننا نواصل دعم الآلیة السیاسیة بأكملها التي تمول محاربة الهجرة غیر النظامیة

 خلال فترة ولایة فرناندو غراندي مارلاسكا، المیزانیة المخصصة لخفر السواحل وشرطة الحدود

 .في دول مثل المغرب وموریتانیا والسنغال، من بین دول أخرى، تضاعفت ثلاث مرات

هذه الآلیة بعیدة عن كونها رادعة، فقد أجبرت هذه الجهود لوقف تدفقات الهجرة و مازالت , 

یعتبرطریق ا الطریقالمهاجرین على الانتقال إلى طرق أكثر فًتكا، مثل مسار جزر الكناري. هذ  

 معقد وأكثر تكلفة وخطورة، نقاط انطلاقه (غامبیا، السنغال وموریتانیا) تبتعد أكثر من أي وقت

ك یؤدي لتعرض المهاجرین للظروف الجویة السیئة والعواصف البحریة. و أولئكمضى. ذل  

انتهاك حقوق الذین نجوا من هذه الرحلة محرومین من حقهم في الكلام والسلام, مع استمرار  

 الإنسان بمجرد وصولهم إلى المیناء. لقد ُحرموا من حریتهم، وظلوا في ظروف مزدحمة، في

الحصول على المساعدة القانونیة وبالتالي لا توجد لدیهم فرصة بعض الحالات من دون حتى  

 .للدفاع عن أنفسهم اوالأطفال الذین تم فصلهم بالقوة عن أقاربهم و اهلهم

ندین السیاسات القاتلة التي قلبت البحر الأبیض المتوسط والأطلسي الى –للاسباب التالیة:   

 أكبر مقبرة جماعیة في

 .العالم

أمتار على حدود سبتة وملیة التي تمنع أي شخص من محاولة  10اج بارتفاع ندین بناء سی –  

 الوصول إلى تلك المدن عن طریق البر و یجبرهم على اتخاذ طرق أكثر خطورة مثل طریق جزر

 .الكناري

 ندین سیاسات و معاهدات مع دول الخارج لحمایة الحدود الخارجیة, التي تحولنا إلى شركاء و  –

كات ضد المهاجرین التي ترتكبها دول ثالثة مثل المغربممولي الانتها . 



 .ندین التعجیل في ترحیل المهاجرین والممارسات اللاإنسانیة المخالفة لكرامة و حقوق الناس –

 ندین انه خلال الأشهر القلیلة الماضیة, اعید تشریع عملیات الترحیل على الرحلات الجویة –

 التجاریة

السنغال. هذه الممارسات تنتهك الحقوق المعترف بها في تشریعاتناإلى المغرب وموریتانیا و . 

 ندین خطاب الكراهیة ضد المهاجرین والذي یغذي العنصریة وكراهیة الأجانب ویشجع على –

ندین أعمال العنف التي ارتكبها إرتزاینتزا وشرطة –الرفض بد ًلا من الترحیب به في مجتمعنا.   

اشخاص ذوي البشرةالبلدیة تجاه المهاجرین وال  

ندین عدم استجابة المؤسسات العامة لوضع المهاجرین المشردین وغیر المسجلین –الملونة.  . 

 ندین قانون الهجرة الحالي الذي یبرر التنمیط العنصري ، ویسمح لوجود مراكز احتجاز وإعاقة  –

 .عملیة تسویة أوضاع المهاجرین

لاستقبال المهاجرین الذي یؤدي إلى زیادةندین نقص المساعدات الإنسانیة والموارد  –  

 الوفیات في

 البحر وندین سوء ظروف استقبال المهاجرین التي یرثى لها ونقص المساعدة القانونیة

 .وخدمات الترجمة واكتظاظ مراكز الاستقبال

عملیة جبر الضرر وإحیاء ذكرى الضحایا  –في مواجهة هذه السیاسات الفتاكة نطالب بما یلي:   

یتم إیقاف –احترام كرامة جمیع الناس بما فیهم المهاجرین واللاجئین.  –یلیق بهم. بشكل   

یتم إنشاء طرق قانونیة وآمنة حتى یتمكن الناس من ممارسة –عملیات الترحیل السریعة.   

أن یعزز قانون الهجرة ویضمن حقوق المهاجرین و لا یحول الحصول  –حقهم في حریة الحركة.   

ط لمنح على وظیفة إلى شر   

أن تفضل المؤسسات العامة الباسكیة و حكومة الباسك ، والحكومات  –تصاریح الإقامة.   

 الإقلیمیة الثلاث ، والمجالس

إزالة ممارسات الرعایة الابویة التي تحدث في خدمات و مراكز الاستضافة –سیاسة العادلة.  . 

 .سوف نستمر في النضال حتى یصبح هذا واقعنا

م القاتلة: نتذكر وندافع عن الحیاة ونطالب بالحقوقفي مواجهة سیاساته . 

 


