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INTRODUCCIÓ

Una introducció
a la situació
del jovent,
i les seves
principals
problemàtiques
i resistències,
a la regió
mediterrània

Històricament, i malgrat la dificultat de definir què
implica ser jove, el jovent s’ha distingit, com a subjecte
social i polític, per la seva rebel·lia envers la cultura
dominant, els valors tradicionals i el qüestionament a
les societats i generacions que el precedeixen. Aquesta
irreverència ha comportat, sovint, l’estigmatització i la
criminalització de les demandes, formes de vida i lluites
de les persones joves, associades amb estereotips
negatius, com la delinqüència, la vagància o la perdició
moral. Aquesta invisibilització del jovent com a subjecte
amb capacitat d’agència i participació ha ajudat, entre
d’altres, a obviar la contribució dels i les joves i, en el cas
que ens ocupa, dels defensors i defensores dels drets
humans com a agents de canvi als seus territoris.
Aquesta recerca s’emmarca dins la campanya
#YoungDefenders, impulsada per l’SCI Catalunya
amb l’objectiu, precisament, de fer visible el rol de
les joves activistes i defensores dels drets humans
arreu de la Mediterrània. I és que és difícil percebre
el veritable poder de transformació que tenen
aquests moviments i ac tivistes, d’on neixen les
seves resistències, sense conèixer el context de
vulneracions i violències que les travessen en el seu
dia a dia a múltiples nivells. Una realitat sovint diluïda
al mar d’experiències i vivències més generals, que
no ens deixa saber quin és el paper del jovent i quins
són els riscos que corren en les seves societats.
És difícil reduir a vuit tot l’univers de vulneracions que
pateixen els i les joves en general —i les joves defensores
de drets en particular— al sud del Nord i al nord del
Sud Global, on la crisi econòmica, la cara cada vegada
més salvatge del capitalisme financer i les dinàmiques
colonials entre centre i perifèria continuen exprimint les
generacions joves, mentre s’acosta un canvi en el clima
i, per extensió, en la terra i els recursos, que augura un
augment de la conflictivitat i nous moviments massius i
imparables de migrades i refugiades.
Als països del Nord d’Àfrica, les primaveres àrabs
—malgrat el seu resultat decebedor en termes de
transformacions profundes, que es concreta en diversos
capítols de l’informe— van deixar un pòsit de jovent
organitzat i mobilitzat, despert i conscient, afavorint tot
tipus de moviments en defensa dels drets humans, en
un continent eminentment juvenil, que revifen avui en
les noves lluites contra l’autoritarisme a la regió.
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Als territoris encara en conflic te de Palestina,
Sàhara Occidental i Kurdistan, generacions de joves
reprenen la lluita històrica pels drets polítics, culturals,
econòmics i socials dels seus pobles respectius,
que malauradament poc o res han avançat en el
reconeixement de la seva existència.
Per altra banda, als països de la riba europea, forces
d’extrema dreta guanyen terreny, fins al punt de
governar ja a països com Itàlia i de ser presents a la
majoria de parlaments, impactant decisivament els
drets i la realitat material dels i les joves —especialment
de dones i persones LGBTI+, de les qui arriben creuant
les fronteres i de les que no s’encabeixen en la blancor
de l’elitista identitat europea.
Per situar una mirada propera i concreta en algunes
de les violències materials contra les quals els i les
activistes joves de la Mediterrània s’organitzen en
l’actualitat, l’informe aborda, en el primer dels
seus capítols, les vulneracions del dret a la pau
que generarà, previsiblement, el retorn del servei
militar en alguns països, sota l’excusa de fomentar
el vincle amb l’Estat d’una joventut desencantada
i desesperada per la manca de futur i feina. Aquest
auge del militarisme se suma a la persecució contra els
objectors i objectores de consciència que es neguen
a agafar un fusell per aprendre a matar, destacant-ne
el cas de l’Estat d’Israel, i a la realitat dels joves sirians
que fugen del seu país escapant del reclutament forçat
per part dels actors armats del conflicte.
En un món que desballesta a marxes forçades els
drets i la protecció a la infància, la detenció arbitrària,
tortura i empresonament d’activistes joves i menors
ha esdevingut una pràc tica de desmobilització
sistemàtica. Especialment, als països amb conflictes
històrics actius que centren el segon capítol. Seguit
de la lluita pels recursos, per la propietat de la terra
i contra les vulneracions dels drets mediambientals,
en un planeta que s’asseca i es desertifica a marxes
forçades, on les grans transnacionals continuen
espoliant les antigues colònies i davant d’un canvi
climàtic que ha deixat de ser ja una amenaça abstracta.
Les resistències i victòries, els nous moviments globals
que arriben trepitjant fort, però també la repressió
i el càstig a qui defensa un altre model de vida,
protagonitzen el tercer capítol de l’informe.

La violència contra les vides de les dones que aixeca
resistències arreu, en plena expansió global del
moviment feminista, és el fil conductor del quart
capítol. Les joves s’organitzen —sovint exposant-se a
més atacs— pel seu dret al propi cos i a l’avortament,
per la reapropiació de l’espai públic i contra la impunitat
de les violències masclistes, recuperant i renovant
la lluita de les generacions anteriors. Un impuls al
qual també se sumen els col·lectius i associacions
—reflectits en el cinquè capítol— que lluiten per la
despenalització de l’homosexualitat, perseguida encara
amb presó en diversos països de la riba mediterrània, i
contra els discursos d’odi institucionals i socials envers
la dissidència sexual i de gènere, que aplanen el camí a
les agressions i a la impunitat de qui les comet.
Les resistències col·lectives a la precarització de la
vida del jovent, condemnat a la misèria generada pel
desballestament de la protecció social, la temporalització
de les feines i les altes taxes d’atur, però també la
digníssima lluita de les esclaves del segle XXI, les
treballadores domèstiques migrades —arreu, però en
aquest cas, al Líban—, centren el sisè capítol de l’informe.
El contingut del setè capítol està travessat, sens dubte,
per tota la resta de vulneracions de drets que impacten
sobre el jovent, que l’empenyen a marxar a d’altres països
que li neguen aquest dret a la migració i a la ciutadania,
condemnant-lo a viure sota l’amenaça permanent de la
violència i la deportació, o que el confinen en camps de
refugiades que esdevenen una realitat asfixiant.
El vuitè i darrer capítol d’aquest informe és un bri
d’energia que recupera la força de la mobilització juvenil
de les primaveres àrabs, exposant com es lliura la resistència
actual pels drets culturals i socials dels pobles i contra
l’autoritarisme, l’immobilisme i la corrupció al Rif i a Algèria,
clarament liderada per les generacions joves i amb una gran
participació pública de les dones, així com la lluita per la
supervivència de nous models de societat al Kurdistan.
Aquest informe té com a objectiu, en definitiva,
contextualitzar com impacten i quina forma prenen
els atacs als drets humans de les joves defensores dels
països d’aquest mar amb una història tan llarga de lluites,
que els empeny i les empeny a migrar de riba a riba,
quines alternatives construeixen als seus països d’origen i
com s’enfronten a un present que és fosc i esperançador
alhora, per construir col·lectivament un futur més digne.
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CAPÍTOL 1

El retorn del
servei militar
i la repressió
al dret a
l’objecció
de consciència

Si, en les darreres dues dècades, la dinàmica a la
regió euromediterrània, amb excepcions com Turquia,
Grècia o Algèria, era caminar cap a una progressiva
desaparició del servei militar obligatori, darrerament
han ressorgit iniciatives per restablir-lo, que han
fructificat en el cas del Marroc o han donat lloc a
primeres passes per a la reintroducció, com a Itàlia
o França. El renaixement del servei militar obligatori,
lluny de respondre —no cal dir-ho— a la realitat d’una
guerra imminent, té una relació estreta amb l’agenda
política, i especialment amb dos factors:
• El procés de militarització i securitització global,
que impac ta especialment a Occident i que
ha generat un retorn al paradigma de la gestió
prioritària dels conflictes des de les respostes
bèl·liques i a la guerra com a amenaça abstracta i
constant. La reintroducció del servei militar obligatori
té relació, també, amb l’augment generalitzat de la
despesa militar.
• Els discursos criminalitzadors de la joventut,
aquells que carreguen en la població jove l’origen
dels fracassos de la societat, s’aguditzen de la mà
de les forces polítiques de la dreta radical i l’extrema
dreta actualment en auge, i es combinen amb una
suposada urgència davant la “desnaturalització” de
la masculinitat i una crida a resocialitzar sobretot
els nois joves —considerats ganduls, hedonistes,
apàtics i poc homes— a través de valors militars com
la disciplina i l’obediència.

Soldats visitant els Alts del Golan. Per Michael Ann Cerniglia.
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Joves soldats al Mur de les Lamentacions, Jerusalem. Per Harsh1.0.

Com bé apunten ac tivis tes d e l’organit zació
antimilitarista War Resisters International, l’expansió
de la mili implica, també, més objectors i objectores
de consciència.1 Un dret específic del jovent,
emmarcat en el dret a la pau, i reconegut a l’article 18
del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que
empara la llibertat de pensament, de consciència,
de religió i de creences. Encara que, com indica el
Consell de Drets Humans de l’Alt Comissionat de
l’ONU, el Pacte no fa referència expressa al dret
d’objecció de consciència, el 1993 el Comitè de
Drets Humans va assenyalar que aquest dret podia
derivar-se de l’esmentat article 18, “en la mesura que
l’obligació d’utilitzar la força mortífera pot entrar en
greu conflicte amb la llibertat de consciència i el dret
a manifestar i expressar creences religioses o altres”. 2

Alhora, el reclutament forçat propiciat per la guerra a
Síria, que ha generat un nombre rellevant d’objectors
i objectores sol·licitants d’asil, se suma a la situació
preocupant que viuen moltes joves a països com Turquia,
Xipre del Nord, Egipte o l’Estat d’Israel, on l’objecció de
consciència al servei militar és motiu de sanció, de mort
civil, de persecució legal i, fins i tot, d’empresonament.
Més enllà de la persecució específica dels i les joves
insubmises, el retorn del servei militar afecta de forma
transversal la societat, recuperant o fomentant valors
vinculats a la militarització, com la deshumanització,
la resolució violenta dels conflictes, la misogínia, la
LGTBI-fòbia i l’abús de poder i que, per tant, impacta
no només el dret a l’objecció, sinó també d’altres
drets civils, polítics i humans.

9

Recerca Young Defenders

L’encara tímida oposició
al retorn del servei militar
obligatori al Marroc i a Itàlia
Sembla poc probable que, en un contex t tan
convuls de protestes per la manca de llibertats
i de perspectives laborals i de futur al Marroc, i
especialment al Rif, la decisió governamental de
recuperar el servei militar obligatori l’agost del 2018
fos un fet fortuït. Sobretot, quan el propi govern
reconeixia, en proclamar l’adopció de la llei que
obligarà els i les joves d’entre 19 i 25 anys a enrolarse durant un any, que l’objec tiu és “promoure
el patriotisme entre el jovent, en el marc d’una
correlació entre els drets i les responsabilitats”. 3
L’anomenat Servei Nacional Universal —que havia
estat abolit l’any 2007— es planteja, també, com una
sortida a la desesperada de la situació del país, amb
un sistema educatiu deficient i elitista i on la taxa
d’atur del jovent d’entre 15 i 24 anys és del 26 %.4
De fet, en la posada en marxa de la primera lleva,
al juny de 2019, s’hi van presentar més de 133.000
joves, entre ells 13.000 noies, 5 fet que va empènyer
el govern a augmentar de 10.000 a 15.000 les places
que s’havien previst inicialment.
Tot i l’èxit d’inscripcions, que destacades activistes
expliquen precisament per la dificultat general
d’aconseguir una mensualitat segura i consideren
fruit de la manca de solucions estructurals, abans
que la mesura fos adoptada ja alguns grups de joves
van mostrar públicament la seva oposició, 6 amb la

Protesta en rebuig a servir a les forces armades d’Israel.
Per Edo Ramon.
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creació d’un grup de Facebook anomenat “Agrupació
Marroquina contra el Servei Militar Obligatori”, que
va arribar a aplegar més de 15.000 membres, i que
considerava el retorn de la mili com una estratègia del
govern per evitar la mobilització i autoorganització
juvenil i canalitzar el descontentament per reforçar
l’statu quo. La reinstauració d’aquesta mesura hauria
generat, al seu torn, altres reaccions col·laterals, com
ara un augment del nombre d’adolescents de 17 anys
que fugen del Marroc cap a Europa de forma irregular
per estalviar-se el servei militar, segons va declarar el
Conseller de Benestar Social de Melilla, Daniel Ventura,
en una compareixença el mes de maig del 2019.7

“A Itàlia i França, el govern fa
passes per recuperar un servei
militar o pseudomilitar que reforci
la vinculació del jovent amb l’Estat”
D e s d e l ’O f ic i na Eu ro p ea p e r l ’O bje c c ió d e
Consciència (EBCO, per les seves sigles en anglès)
alerten, en paraules del seu president Friedhelm
Schneider, que “probablement, aviat començaran
a arribar casos de sol·licitants d’asil per motius de
consciència des del Marroc, especialment perquè
no s’hi reconeix el dret a l’objecció de consciència”.
Itàlia, per altra banda, ha passat d’acollir refugiats
per motius d’objecció de consciència, provinents,
per exemple, de països com Turquia i Ucraïna, a
plantejar-se reintroduir el servei militar i, fins i tot,
fer unes primeres passes cap a aquesta direcció,
de la mà del govern del Movimento 5 Stelle i
la ultradretana Lega. El principal argument per
restablir el servei militar obligatori està, de nou,
molt vinculat a aquesta visió segons la qual el jovent
ha perdut “el sentit d’Estat”, per la qual cosa, en
paraules del ministre de l’Interior italià, Matteo
Salvini —veritable home fort del govern—, caldria
“recordar els joves que, a més de drets, també
tenen deures”. 8 Tot i que encara no ha aconseguit
els suports necessaris per a fer-ho, el govern italià
ja va fer una primera passa a finals de març de
2019, quan va aprovar el que anomena mini naja,
un curs formatiu voluntari de sis mesos per a joves
d’entre 18 i 22 anys en una caserna militar, que a més

Capítol 1

aportarà fins a 12 crèdits formatius.9 Poques hores
després de l’aprovació de la mini-naja, les principals
organitzacions estudiantils i juvenils van expressar la
seva oposició a la mesura, denunciant-la com “una
operació de propaganda política en un moment en
què cal més inversió en educació”.10
A França, el govern d’Emmanuel Macron acaba
de llançar —al juny del 2019— l’anomenat Servei
Nacional Universal, a mig camí entre el servei civil
i el militar, de caràcter obligatori i generalitzat per
a nois i noies a partir de 2026 i que inclouria també
elements pseudomilitars, com ara uniformes.

Empresonades per no jugar
a la guerra. La situació de
les objectores i objectors de
consciència a la regió mediterrània
En el seu informe corresponent als anys 20172018, l’esmentada Oficina Europea per l’Objecció
de Consciència (EBCO) reconeixia que el context
de progressiva militarització no només no estava
facilitant la implementació del dret fonamental a
l’objecció al servei militar, sinó que es continuaven
detectant vulneracions “massives i reiterades”, així
com “una persecució obsessiva cap als objectors”11
a països com Grècia, Turquia, Xipre del Nord o Israel.
El c as d e Grècia, on a més g over na el par tit
d’esquerres Syriza, és particular. Abans de ser al
govern, Syriza i el seu entorn polític participaven
del moviment d’objectors de consciència,12 fent
implícit que la persecució als insubmisos, així com
la fallida en el reconeixement dels seus drets i el
greuge temporal entre el ser vei militar —d’una
durada de 9 mesos— i el servei civil alternatiu —
que dura 15 mesos—, canviaria amb la seva arribada
al poder. Durant aquests anys, segons assegura el
col·lectiu antimilitarista i antiautoritari Xupoluto
Tagma (‘Batalló Descalç’), la persecució d’objectors
ha continuat, sobretot a través de multes i càstigs
administratius, però també en forma de judicis i
batudes policials.

Mobilització a Diyarbakir (Kurdistan turc). Per Vicdani Ret Derneği.

Tanmateix, el govern actual s’ha mostrat obert a
negociar un canvi legislatiu, que ha cristal·litzat en la
recentment introduïda llei 4609/2019 que per alguns
organismes, com l’EBCO o Amnistia Internacional, no
suposa una transformació radical de la situació actual, ja
que queda lluny encara dels estàndards internacionals
en matèria d’objecció de consciència i no garanteix
una reducció de la durada del servei civil alternatiu,13
desobeint les recomanacions del Parlament Europeu i
del Comitè de Drets Humans de l’ONU.
Paral·lelament, les organitzacions antimilitaristes i
per la pau van realitzar, al maig del 2018, una crida al
boicot del comitè especial que examina les aplicacions
per atorgar l’estatus d’objector de consciència, on
participen oficials militars i en el qual són alts càrrecs
del ministeri de Defensa els qui prenen la darrera
decisió. L’objectiu és l’abolició d’aquest examen de
consciència i la concessió automàtica de l’estatus
d’objector per a aquells que el demanen, així com
la fi de la persecució legal i administrativa als qui es
neguen a fer el servei militar o el servei civil alternatiu.14

“Turquia és el cas més flagrant de
persecució d’insubmisos i activistes
antimilitaristes a Europa, i ni tan
sols reconeix legalment el dret a
l’objecció de consciència”
El govern del Xipre del Nord, la part turcoxipriota de
l’illa, va presentar a principis del 2019 un esborrany
—valorat de forma positiva per la Iniciativa per
l’Objecció de Consciència a Xipre — a la Llei
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sobre el Ser vei Militar, que suposaria el primer
reconeixement oficial a l’objecció de consciència
a l’illa. Paral·lelament, però, la persecució als
insubmisos no va cessar, i el mateix gener del
2019 va ser arrestat durant tres dies l’objector Halil
Karapasaoglu.15 El seu cas va ser presentat al Tribunal
Europeu de Drets Humans (TEDH), on s’examinen
també les demandes de Haluk Selam Tufanli i Murat
Kanatli. L’esmena a la llei es troba actualment encara
en procés de bloqueig per part d’un dels socis del
govern, per la qual cosa no es preveu una fi propera
de la persecució als insubmisos.16
Però Turquia és, sens dubte, el cas més flagrant
de persecució als objectors. De fet, és l’únic país
europeu que no reconeix ni tan sols el dret a la
objecció al ser vei militar. Malgrat les repetides
condemnes del TEDH contra el país, Turquia no ha
adoptat cap canvi legal orientat a garantir el dret
dels objectors de consciència a no enrolar-se com
a soldats,17 en un context, a més, de conflicte obert
amb la guerrilla kurda, que ben sovint ha implicat,
al seu torn, abusos i vulneració dels drets humans
de la població civil kurda per part de l’exèrcit.
La repressió per part de Turquia a l’antimilitarisme
v a f o rç a m é s e n ll à d e l s i n s u b m i s o s , q u e e n
alguns casos, com Umut Fırat Süvarioğulları, han
estat més de 25 anys empresonats. També els
i les ac tivistes antimilitaristes són perseguits i
assetjats per fer crides a l’objecció i mostrar la seva
oposició pública a l’exèrcit. Al juny de 2018, Merve
Arkun, la copresidenta de Vicdani Ret Dernegi,
la principal associació turca per la insubmissió,
va ser investigada per la policia antiterrorista de
Diyarbakir (Kurdistan), per una protesta organitzada
pel col·lectiu en el marc del Dia Internacional per
l’Objecció de Consciència, el 15 maig del 2016.
A més de la persecució legal, incloent
l’empresonament, els insubmisos turcs s’enfronten,
com s’exposa més endavant, a una situació de
mort civil que implica la restricció dels seus drets.
Davant la situació de persecució sistemàtica del
moviment antimilitarista i per la pau a Turquia,
alguns activistes han optat per fugir i refugiar-se
a països com Grècia o Itàlia, que acull l’insubmís
kurd Ugur Bilkay.
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Refuseniks: el cas dels
i les objectores de consciència
empresonades a Israel
A finals del 2017, 63 joves israelianes d’arreu del
país a punt de ser cridades a files van enviar una
carta al primer ministre Benjamin Netanyahu, fent
arribar el seu rebuig a allistar-se a les forces armades
d’Israel —les IDF— per complir amb el servei militar
obligatori, pel seu desacord “amb la implementació
de polítiques racistes que violen els Drets Humans
a Cisjordània i la franja de Gaza”.18 Els i les joves que
van realitzar aquesta acció de desobediència civil
s’enfrontaren no només a passar setmanes o mesos
reclosos en un calabós militar, sinó també al rebuig
social, en una societat on la qüestió dels refuseniks
—‘els que es neguen’— genera molta controvèrsia.
En realitat, es calcula que aproximadament un
35 % de les persones cridades a files eludeixen el
servei militar per motius religiosos,19 que, juntament
amb els problemes de salut mental i la pertinença
a la minoria àrab israeliana, són els únics casos en
què Israel permet exempcions del servei militar. El
percentatge de persones que rebutgen públicament
de fer la mili per motius ètics o polítics, doncs, és poc
significatiu, i les pròpies activistes calculen que entre
5 i 15 joves cada any fan objecció de consciència. 20
El procés no és pas fàcil. Aquells i aquelles que
volen ser declarats exempts han de comparèixer
davant d’un comitè militar, que pot dictaminar que
la persona s’allisti en posicions que no impliquen
combat o ús de les armes, per no comprometre les
seves creences, sempre i quan es determini que la
demanda d’exempció és “realment per motius de
consciència i no polítics”. 21 El comitè pot, fins i tot,
rebutjar la petició si aquesta sembla constituir una
acció de “desobediència civil”.
Hilel Garmi (19), Adam Rafaelov (18) i Yasmin VeredLevy (18) són tres de les darreres refuseniks que
fa mesos que entren i surten de la presó. Els i les
activistes són acompanyades pel col·lectiu Mesarvot
— Refusing to Serve the Occupation, que organitza
les insubmises que es neguen a fer el servei militar
per ser contràries a l’ocupació de Palestina.
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El cas de Hilel Garmi, que ja suma més de 100 dies
a presó entre les diferents entrades i sortides, va
transcendir a l’opinió pública per l’intercanvi de
cartes que va protagonitzar amb Ahmed Abu Artema,
un dels líders i organitzadors de la Gran Marxa del
Retorn de Gaza, en què ambdós activistes cridaven
a l’acció conjunta per a “una solució basada en el
principi universal de la justícia”. 22 Rafaelov, originari
del nord del país, va ser sentenciat per un tribunal
disciplinari de les IDF el juliol de 2018. A finals del
2018, el jove va haver d’entrar per setena vegada a
presó, havent complert fins al moment un total de
87 dies tancat.

Una de les diferències entre el context israelià i
d’altres països que persegueixen l’objecció de
consciència és la presència de nombroses dones
insubmises, ja que el servei militar és obligatori, si
bé amb durades diferents per ambdós gèneres, i
també per a les persones que no s’inscriuen dins del
binarisme de gènere.

L’organització War Resisters International ha demanat
en diversos comunicat s la fi de la persecució
d’ambdós activistes.23
L’exemple dels seus companys va ser decisiu per a
resoldre els dubtes de la Yasmin a l’hora de declararse insubmisa. “Vaig llegir les cartes entre el Hilel i
l’Ahmed i em van ajudar a comprendre la complexitat
de la decisió que estava prenent”, 24 assegurava la
jove en un acte públic de suport als refuseniks, que
es va celebrar al gener del 2019 a Tel Aviv, a pocs
dies de la data marcada pel seu allistament a les IDF.

Campanya del col·lectiu Mesarvot.

Fugir per no morir matant.
Reclutament forçat i objectors
sol·licitants d’asill
Quan l’obligació d e complir el ser vei militar
intersecciona amb un context de guerra o conflicte,
l’objecció de consciència esdevé ja no únicament
un posicionament ètic o polític, sinó un acte de
pura supervivència. L’asil per motius d’objecció de
consciència continua essent un tema controvertit,
com denunciava l’EBCO a la presentació del seu
darrer informe anual, on acusava els estats de la Unió
Europea d’estar denegant l’asil i retornant objectors
a “països on no només els espera el servei militar
obligatori, sinó coses pitjors”.25

Hilel Garni. Per Mesarvot.

Un clar exemple d’aquestes “coses pitjors” a què
es refereix l’EBCO és el cas de Síria, on el servei
militar obligatori ja representava una gran pressió
pels homes joves abans de l’actual conflicte armat,
en el qual es calcula que han perdut la vida més de
120.000 soldats. Si, prèviament, tots els joves d’ençà
els 18 anys estaven obligats a fer el servei militar i
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a constar com a reservistes fins els 42, sense que
existís alternativa o possibilitat legal de declarar-se
objector, 26 des de l’inici de les hostilitats armades,
l’edat de reclutament forçat ha augmentat de
facto fins passats els 50 anys. En diverses ocasions,
a més, activistes sirians han denunciat que tant
l’exèrcit sirià com milícies governamentals o altres
actors armats estaven reclutant menors d’entre
16 i 18 anys com a soldats. 27 Alhora, la necessitat
de subs tituir els combatent s mor t s va dur el
govern a intensificar la campanya de reclutament
forçat l’any 2014, mentre que aquells que van
iniciar el ser vei militar a l’inici de la guerra han
hagut de continuar a l’exèrcit durant el conflicte. 28

“Per a molts joves en edat de ser
reclutats o cridats al servei militar,
la solució ha estat abandonar Síria —
exposant-se a detencions i tortures—
per buscar asil a altres països”

de refugiat, molts d’altres van haver de conformar-se
amb un visat temporal que els enfronta a un possible
retorn a Síria quan es consideri que les condicions
han millorat. Els joves refugiats temen que allà els
esperin represàlies, en virtut de la llei siriana que
castiga el rebuig a servir i la deserció.
Per altra banda, la situació de mort civil a la qual
s’enfronten els joves objectors de consciència a
països com Turquia, Algèria o Egipte que els priva
de marxar del país, obtenir el passaport, accedir a
certes feines i els obliga a viure permanentment sota
el risc de ser detinguts i empresonats ha dut a alguns
d’aquests activistes a buscar, també, refugi a Europa.
De fet, actualment les organitzacions integrants de
l’EBCO a Alemanya acompanyen els casos d’un
objector egipci i un algerià que han sol·licitat l’asil
polític al país centreeuropeu.

War Resisters International, “The return of conscription?”, 19/01/2018:
https://www.wri-irg.org/en/story/2018/return-conscription
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Els homes en edat de servir són detinguts als seus
domicilis i reclutats per a l’exèrcit, en ràtzies en
alguns barris i, especialment, en aquells barris i
ciutats on es van produir de forma més destacada
les mobilitzacions i la resistència contra el règim d’AlAssad, als checkpoints o a la frontera. Les darreres
protestes contra el reclutament forçat, a principis
del 2019 a poblacions com Daraa, 29 evidencien la
frustració dels joves i el rebuig a haver de servir a
l’exèrcit, fins al punt de desaparèixer dels carrers
quan hi ha patrulles de reclutament, com va succeir a
Alep, on l’augment de checkpoints el febrer de 2019
va dur els homes d’entre 18 i 42 anys a amagar-se a
les seves cases.30
Per a molts joves en edat de ser reclutats o cridats
al servei militar, la solució ha estat abandonar el país
—exposant-se a detencions i tortures— per a buscar
asil a d’altres països, com ara al Líban i a Alemanya.
En aquest darrer país, per exemple, s’hi han refugiat
joves activistes com Zain Mohammed, un objector
de consciència d’Alep que “no volia entrar a l’exèrcit
perquè era contrari a usar armes contra algú que no
m’havia fet res”.31 Mohammed va aconseguir l’estatus
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CAPÍTOL 2

Detencions
arbitràries,
presó i tortura
contra joves
i menors
activistes

L’empresonament de joves defensors i defensores,
i e s pec ialment d e menor s, en g ener al i mé s
específicament per delic tes polític s, no és en
absolut un fenomen minoritari o aïllat. Human
Right s Watc h parla — en un infor me public at
el 2016 — 1 d’una situació “d’abús global de la
detenció de menors”, alguns d’ells i elles per actes
com faltar a l’escola, escapar de casa seva, cercar
asil a un altre país, mantenir relacions sexuals
consensuades abans del matrimoni o avortar. S’hi
sumen, també, arreu, detencions i empresonaments
per motius ètnics, racials, religiosos, de nacionalitat
i per control migratori, per motius d’orientació
sexual i ideològics i polítics.
El Fons de les Nacions Unides per a la Infància,
UNICEF, estimava l’any 2009 2 que més d’un milió
de menors romanen empresonades o privades
de la seva lliber tat arreu del món, molts d’ells
i d ’elles en condicions insalubres, abusives i
humiliant s, s en s e accé s a l ’ed uc ac ió i s en s e
contac te amb el món exterior i amb la família.
Tanmateix, és difícil estimar la quantitat exacta de
menors empresonades perquè molts governs no
desagreguen les dades. La situació és especialment
greu si es considera el fet que nombrosos dels
països que tenen població presa menor de 18 anys
són signants de la Convenció sobre els Drets de
l'Infant, que va entrar en vigor l’any 1990, i estipula
molt clarament en el seu articulat que “en totes
les accions que concerneixen l’infant, tant si són
portades a terme per institucions de benestar social
públiques o privades, tribunals de justícia, autoritats
administratives o cossos legislatius, la consideració
principal ha de ser l’interès primordial de l’infant”
(article 3), així com que els Estats han d’assegurar
que cap menor sigui subjecte de tortura, tracte
cruel, inhumà o degradant, que cap menor pot ser
privat de la seva llibertat de forma arbitrària i que “la
detenció o l’empresonament d’un infant només pot
portar-se a terme d’acord amb la llei i només com
a última mesura, i durant el període de temps més
curt possible que correspongui” (article 37)3.
Lluny de ser, efectivament, l’últim mecanisme a
activar, el grup de treball de l’ONU que comissiona
el futur estudi “Children deprived of liberty”, que
es presentarà al setembre de 2019, ja gosa apuntar
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q ue “infant s, menor s i joves són d eting ut s a
edats més i més primerenques i romanen captius
per períodes de temps cada vegada més llargs”,
esdevenint un grup social invisible i oblidat, fet que
afavoreix les violacions dels seus drets humans,
essent confinats en presons de persones adultes
i en condicions inhumanes, on el risc de patir
violència i abusos sexuals, tortures i tracte cruel o
degradant, augmenta.

“Infant s, menor s i jove s són
detingut s a edat s més i més
primerenques i romanen captius
per períodes de temps cada vegada
més llargs”
Més enllà de la situació de vulnerabilització i dels
motius circumstancials i adscrits a la raça/ètnia, al
gènere i a l’estatus socioeconòmic, la vulneració de

drets de les persones joves i menors en forma de
detenció arbitrària i d’empresonament per motius
polítics es relaciona, també, amb la criminalització
—intrínseca a la dominació adulta transversal a
les nostres societats— 4 del fet juvenil, associat a
la irreverència, a la rebel·lia i a la perillositat social.
La securitització del jovent, menors d’edat i fins a
infants com a població distorsionadora de l’ordre
públic s’emmarca en un procés de securitització
global que, entre d’altres, ha generat efectes com
la naturalització i la normalització de la imposició
de penes excessives o desproporcionades i les
vulneracions de dret s en el marc de la “lluita
antiterrorista”, per les quals ha mostrat públicament
la seva preocupació Leila Zerrougui, comissionada
especial del Secretariat General pels Infants i el
Conflicte Armat de l’ONU. En el cas dels infants,
menors i joves, segons Zerrougui, la detenció per
càrrecs basats en la seguretat nacional ha generat
un canvi en la visió sobre aquests infants i menors,
que “ja no són percebuts o considerats principalment

Parets de El Aaiun. Per Nora Miralles.
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com a víctimes de conflictes armats i tensions, sinó
com a amenaces a la seguretat”.5 La comissionada
destaca també que les detencions i empresonament
en el marc de la lluita contra el terrorisme o en el
context de conflictes armats sovint comporta una
llarga privació de la llibertat i situació d’aïllament,
que pot generar un impacte devastador en la salut
psicosocial dels infants o joves empresonats. Un
impacte que s’agreuja el cas de les noies, i de les
dissidències sexuals i de gènere, que enfronten
una doble discriminació en el marc d’una institució
patriarcal com és la presó.
A la regió euromediterrània, són especialment greus
qüestions com l’internament de menors migrades
no acompanyades als CIEs (el Ministeri de l'Interior
espanyol ha reconegut recentment que, com a
mínim 89 menors migrades van ser tancades a
centres d’internament d’estrangeres durant el 2018)
o la greu situació que es viu a Egipte, on Amnistia
Internacional denunciava tortures a sis infants o
joves des del 2013 sota custodia de les autoritats
egípcies i 12 menors sotmeses a desaparicions
forçades des de l’any 2015.6
Tanmateix, la vulneració dels drets dels infants i
joves privats de llibertat per motius polítics, i per
extensió, del dret a la pau d’aquestes persones, és
especialment destacable i sagnant a dos territoris
en què operen contextos similars de militarització i
conflicte: Palestina i Sàhara Occidental.

L’aplicació sistemàtica
de la detenció administrativa
i la defensa de les joves
palestines preses
La detenció sistemàtica de menors d’edat a Palestina va
tornar a l’ull de l’huracà mediàtic amb el cas de la jove
cisjordana Ahed Tamimi, que va ser arrestada amb 16
anys per bufetejar un soldat israelià i va passar vuit mesos
empresonada, esdevenint un símbol de la resistència
palestina contra l’ocupació, que la va fer cèlebre fins
i tot al nostre país. No obstant això, el cas de Tamimi
dista molt —moltíssim— de ser un fet excepcional.
L’Associació de Presoners Palestins calcula que, com a
mínim 6.000 menors palestines de 12 a 17 anys haurien
estat detingudes per les autoritats o per l’exèrcit israelià
des del 20157 i que, actualment, entre 205 i 250 d’ells i
elles romanen encara a les presons de l’Estat d’Israel,
32 de les quals serien menors de 16 anys.8 L’associació
afegeix que el 98% d’aquests infants i joves detinguts
han estat sotmesos a violència física i psicològica sota
custòdia de l’administració i que, fins i tot, desenes d’ells
haurien estat arrestats després d’haver estat disparats i
ferits amb munició real o amb bales de goma i acer per
les Forces de Defensa Israelianes, les IDF.
A Jerusalem Est: d’entre el jovent de tots els territoris
palestins, els i les menors de Jerusalem Est són una
de les poblacions més exposades a les detencions
administratives, especialment durant períodes de
protestes o d’escalada de tensions com les que van
tenir lloc a la Bab al-Rahma, la Porta de la Pietat, de la
mesquita d’Al-Aqsa, que romania tancada des de 2003
fins que un grup d’activistes palestines la va reobrir al
febrer d’aquest 2019.

“El llançament d’ampolles i pedres
en accions de protestes és castigat,
sota legislació militar israeliana,
amb fins a 20 anys de presó”

Fotografia de Hossam el-Hamalawy.
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interrogades per l’exèrcit.9 Algunes d’aquestes joves, com
exposa l’organització de defensa dels drets humans i dels
drets de les preses Addameer, van ser arrestades per fets
com haver llançat pedres o ampolles buides a cotxes de
policia o transports públics, un delicte castigat —sota la
legislació militar de l’Estat d’Israel— amb una pena de fins
a 20 anys de presó.10 D’altra banda, entre gener i novembre
del 2018, es van documentar 140 casos de detencions
-la majoria irregulars- de menors per part de forces de
seguretat palestines.11 A Gaza, per altra banda, la pràctica
dels soldats israelians d’obrir foc contra manifestants que
no suposaven cap risc per a la seva vida va dur a l’assassinat
de 45 menors,12 segons va denunciar DCI Palestine a la
comissió de l’ONU que investiga les protestes de 2018 als
Territoris Palestins Ocupats (OPT), i que va ser establerta
durant una sessió especial del Consell de Drets Humans
de l’ONU al maig d’aquell mateix any.

Si bé en els darrers anys, i arran de les denúncies
de diferents comissions de les Nacions Unides per
la vulneració dels drets de menors i infants, Israel
ha introduït alguns canvis legislatius que retallen el
període de detenció i reconeixen el rol dels pares
en el procés, Addameer i altres organitzacions de
defensores asseguren que la situació pràcticament
no ha canviat. Un informe de l’ONG mostra que
a més del 40 % de les menors detingudes se’ls
van endur de casa amb incursions sorpresa i de
matinada, en algunes ocasions fins i tot colpejant les
familiars presents. Amb rares excepcions, les menors
són emmanillades immediatament i, en el 80 %
dels casos, són transportades amb benes als ulls.
Molts dels joves detinguts i detingudes asseguren
haver estat insultats, amenaçats o colpejats durant
el trajecte.13

Mural dedicat a Ahed Tamimi a Betlem. Per Jorit Agoch.
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“Un 70% de les menors
d eting ud e s d enuncien haver
estat subjectes de violència física
i verbal durant l’ interrogatori”
Malgrat Addameer i altres organitzacions de defensores
asseguren que la situació pràcticament no ha canviat.
Un informe de l’ONG mostra que a més del 40 % de
les menors detingudes se’ls van endur de casa amb
incursions sorpresa i de matinada, en algunes ocasions fins
i tot colpejant les familiars presents. Amb rares excepcions,
les menors són emmanillades immediatament i, en el 80 %
dels casos, són transportades amb benes als ulls. Molts
dels joves detinguts i detingudes asseguren haver estat
insultats, amenaçats o colpejats durant el trajecte.
En relació amb els discursos de criminalització del jovent,
com a legitimadors de les vulneracions de la normativa
internacional de protecció dels drets de les menors,
els documents oficials del Ministeri de Justícia israelià
utilitzen un discurs clarament estigmatitzant, presentant
el jovent palestí com a una població “involucrada en
activitats terroristes” particularment “adoctrinada i
violenta”.14 Segons el mateix document, citat per l’ONG
B’Tselem, en què el ministeri israelià defensa la vigència
de la detenció arbitrària i empresonament de menors,
el suposat adoctrinament del jovent palestí “s’inicia
al parvulari i continua fins a l’edat adulta. Des del
llançament de pedres i còctels molotov, als atacs armats
i a les activitats terroristes violentes contra militars i civils”.
Es justifica, així, la mateixa resposta pel llançament de
pedres en contextos d’incursió de l’exèrcit que per
successos més greus, pel fet que “les conseqüències i
danys generats per aquests atacs són les mateixes que
si els fets fossin perpetrats per adults”.

en un informe publicat al juny del 2019, dificulta la tasca
de les defensores i de les joves defensores dels drets
humans a l’hora de fer sentir la seva veu i de fer arribar
les seves denúncies de casos de tortures i detencions
a joves i menors. Si, a Palestina, són habituals la
detenció administrativa i empresonament de menors
per part d’Israel, els i les activistes sahrauís denuncien
que, al Sàhara Occidental, és freqüent la detenció,
interrogatori, maltractament i, fins i tot, tortura de
joves i menors sahrauís per després deixar-les en
llibertat sense passar a disposició judicial. El darrer
d’aquests casos, un estudiant de 14 anys detingut i
colpejat el 25 de maig del 2019, va aconseguir trencar
mínimament el pesat teló de silenci.
“Participava d’una manifestació pacífica per demanar
la llibertat del meu pare, quan la policia marroquina
em va detenir. Em van dur a la comissaria on fan els
documents d’identitat i em van agafar el telèfon.
Quan van descobrir la bandera de la RASD (República
Àrab Sahrauí Democràtica) al meu perfil i fotografies
de suport al Front Polisario, em van començar a
escopir i a propinar cops de puny. Després em van

Captura testimoni Mbarek Mohamed Bani.

Tortura persecució a l’estudiantat
organitzat i menors sahrauís
per part del Marroc
El fer m bloq ueig infor matiu so bre el Sàhar a
Occidental, denunciat per Reporters Sense Fronteres
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acusar d’haver llançat pedres”,15 explicava Mbarek
Mohamed Bani, de 14 anys. Bani, fill del pres polític
Mohamed Bani, condemnat a cadena perpètua
pels fets de Gdeim Izik, el campament de protesta
sahrauí desmantellat l’any 2010, és un habitual de
les manifestacions per la llibertat de la cinquantena
de preses sahrauís que romanen empresonats pel
Marroc, i va ser detingut el 25 de maig per la policia
a Al-Aaiun, sense que se l’informés del motiu de la
seva detenció.
El jove assegura que va ser objec te d’insult s,
maltrac tament s i cops sota custòdia policial i
que va ser alliberat —sense passar a disposició
judicial — passades quatre hores, després
q u e l ’o b l i g u e s s i n s o t a c o a c c i ó a s i g n a r u n
d o c u m e n t a u t o i n c u l p a t o r i o n s e l ’a c u s a v a
d’haver llançat pedres en el marc de la protesta.16

“Centenars de menors sahrauís
haurien estat retingudes,
colpejades i alliberades sense
passar a disposició judicial com
a estratègia de desmobilització”
El procediment emprat amb Bani és, segons
activistes com Laila Leili, de la Associació Sahrauí
de Víctimes de Greus Violacions dels Drets Humans
comeses per l’Estat marroquí (ASVDH), una pràctica
sistemàtica de les autoritats marroquines. Aquesta
activista, assegurava el març del 2018 a Madrid, on va
comparèixer convidada per la Xarxa Madrilenya de
Suport a les Dones Sahrauís (REDMANSA), que tot
plegat respon a una estratègia de Marroc per espantar
i desmobilitzar els i les menors, un fet que també
han denunciat altres cares públiques del moviment
d’alliberament sahrauí, com Aminatu Haidar.

en Marruecos y Sáhara Occidental”, publicat el
2015, més casos en què es van practicar tortures
i maltrac taments —incloent descàrregues
elèctriques— per obligar menors a autoincriminarse, a través de les denúncies de familiars de les
menors detingudes a poblacions com ara Assa, Zag i
Guelmim per agents de policia, que les van interrogar
sense permetre’ls la comunicació amb advocades i
tutores legals, contravenint l’article 460 del Codi
Penal marroquí.17 Alguns i algunes denunciants
sostenien, també, que la policia els havia retingut als
seus vehicles sense detenir-los formalment i que les
havien sotmès a cops, amenaces i insults abans de
deixar-les anar. Alguns d’aquests casos han arribat,
fins i tot, al Parlament Europeu, com és el cas de tres
joves de 15 anys empresonats al 2016 en un centre
penitenciari per adults —la tristament cèlebre
“Cárcel negra” d’Al-Aaiun—, per participar en una
manifestació pacífica.18
Pe l q u e f a a l s p ro c e d i m e n t s q u e i m p l i q u e n
judici i entrada a presó, un dels col·lec tius de
joves ac tivistes més castigats per les autoritats
mar roq uines són l’es tudiantat organit zat, en
general, però especialment el sahrauí. En
aquest sentit, el cas més conegut — més enllà
de l’esmentat desmantellament del campament
de Gdeim Izik— és el de l’anomenat Grup dels
Estudiants Sahrauís “Al Uali”.

Malgrat que no es coneix el nombre de menors que
han passat per les presons en els darrers anys, segons
les associacions sahrauís, s’haurien dut a terme
centenars de detencions d’aquest tipus.
També Amnistia Internacional va documentar, a
l’informe “La sombra de la impunidad. Tor tura

Nens al barri més vigilat de El Aaiun. Per Nora Miralles.
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Repressió, tortura i presó contra
el moviment estudiantil sahrauí:
el cas del Grup dels Estudiants

Imatge campanya Grup Estudiants sahrauís "Al Uali".

A inicis d’aquest 2019, eren alliberats els presos polítics
del Grup d’Estudiants “Al Uali”, un grup d’estudiants
sahrauís de la Universitat de Marrakech, detinguts l’any
2016. Els joves s’havien traslladat des de les seves ciutats
d’origen —no hi ha institucions d’educació superior als
Territoris Ocupats— a la ciutat del sud del Marroc, per
a cursar estudis universitaris. Arran del brutal atac a un
altre estudiant sahrauí a la ciutat, Lazar Yahia, el grup va
decidir convocar el 23 de gener del 2016 una seguda
pacífica de protesta per denunciar la motivació racista
de l’atac i la impunitat dels agressors. Durant l’acció, es
va produir una disputa on va resultar mort Omar Khalek,
un jove marroquí. Els mesos següents, es van produir
les detencions de 12 estudiants de la Universitat, que
no van ser acusats a comissaria o durant l’interrogatori
de l’homicidi de Khalek sinó que, com ells mateixos
apuntaven al judici, que va ser ajornat 12 vegades fins
a començar finalment el 9 de maig del 2017, van ser
interrogats sobre la seva ideologia i les seves accions
polítiques i la seva relació amb el Front Polisario. A més,
els estudiants van assegurar haver patit tortures durant
18 dies, consistents en cremades, cops amb bastons i
cops de puny, amenaces de violació i privació de la son,
entre d’altres.19
Tant els acusats —que finalment van ser 17— com
els seus advocats van denunciar que l’acusació del
cas es basava, únicament, en declaracions falses
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i actes policials obtingudes sota tortura, fet que
va dur a l’eurodiputada d’Izquierda Unida Paloma
López a qualificar les seves detencions d’“il·legals i
arbitràries” i va motivar una denúncia que l’Intergrup
del Parlament Europeu pel Sàhara Occidental va
estendre a l’Alta Representant de la Unió Europea per
als Afers Exteriors, Federica Mogherini, considerant
que la causa tenia una motivació política i que
l’aplaçament reiterat del judici i les declaracions
obtingudes sota tortura posaven en dubte l’existència
de condicions per a la celebració d’un judici just. 20
Finalment, els estudiants van ser acusats d’homicidi
involuntari, malgrat que no va quedar acreditada la
participació de cap d’ells en els fets, ni cap en concret
va ser declarat autor o coautor de l’homicidi, essent
sentenciats quatre dels estudiants a penes de 10 anys
de presó i onze dels acusats a 3 anys de presó.21
L’estat de salut dels estudiants va esdevenir, també, un
focus de protestes als territoris del Sàhara Occidental
i d’universitats amb una forta presència d’estudiants
sahrauís, com ara la d’Agadir, especialment en les
denúncies de muntatge polític i les successives vagues
de fam que van protagonitzar els presos per reclamar
una investigació exhaustiva i un judici just, l’estatus de
presoners polítics i atenció mèdica.
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CAPÍTOL 3

Joves en
lluita pel dret
a la terra
i resistències al
neoliberalisme
depredador

La lluita del jovent per la terra, contra l’espoli de les
multinacionals, la privatització de les terres comunals
i contra els megaprojectes que destrueixen el medi
ambient tenen, com a transfons, l’oposició a les
dinàmiques depredadores del neoliberalisme i la
globalització sobre les comunitats i pobles.
Si bé el dret a gaudir d’un medi ambient saludable
no està recollit a les disposicions relatives als drets
humans,1 sí que es vincula amb diversos drets, com
ara el dret a la salut, a la pau i al desenvolupament.
Alhora, a la Declaració de Rio de Janeiro sobre el
Medi ambient i el Desenvolupament aprovada
el 1992, les Nacions Unides reconeixen que “la
protecció del medi ambient ha de constituir part
integrant del procés de desenvolupament, i no podrà
considerar-se de manera aïllada”.2
Així, els drets humans i mediambientals estan
connec tat s, en la mesura en què el seu gaudi
depèn d’un medi ambient i un entorn segur, net
i s a. Malg r at q ue aq ue s t a interd e p end ènc ia
ha esdevingut cada vegada més sòlida amb el
temps, com reconeixen les Nacions Unides, també
ha vist sorgir vulneracions creixents dels drets
mediambientals. Amb l’avenç de la globalització
de les grans corporacions, i del neocolonialisme
ex trac tivista especialment, els defensors i
d e f e n s o re s d e l m e d i a m bi e n t , a c t i v i s te s e n
defensa de la terra, són objectiu de la violència3 pel
desafiament que suposen a les grans constructores
i indústries extractives i pels beneficis que aquestes
generen als governs. Una violència que succeeix
arreu, des d’Amèrica Llatina i el Nord d’Àfrica, on
defensores del medi ambient són assassinades,
e m p r e s o n a d e s i a s s e t j a d e s , f i n s a l ’ Eu r o p a
continental, on les lluites contra els megaprojectes
i la turistificació i els nous moviments juvenils
que neixen al caliu —malgrat l’ús desafor tunat
de la paraula — de l’emergència climàtica són
combatudes amb la criminalització i el descrèdit.
Ta n m a t e i x , l ’a v e n ç i e l c r e i x e m e n t d e
l’autoorganització de les joves defensores del medi
ambient en moviments que ja són globals, com ara
Extinction or Rebellion, posiciona la lluita per la
terra i contra la crisi climàtica com la gran batalla
juvenil del futur.
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Les soulaliyates, una lluita pels
drets de les dones i contra la
privatització colonial de la terra
Com una declaració de guerra que les ha enfrontat
a l’Estat, a les seves tradicions i als homes de la seva
família per defensar els seus drets.4 Així defineixen
algunes dones soulaliyates, les dones de les
comunitats tribals al Marroc, la lluita per la propietat
de les terres comunals que habiten.
Aproximadament un 42 % de les terres al Marroc 5
—uns 15 milions d’hectàrees— són terres d’origen
col·lectiu o comunal, la majoria terres de pastura i de
conreu, que s’han transmès al llarg de generacions
entre els membres masculins majors de 16 anys
d’una mateixa família. Aquestes terres comunals van

restar sota control de les comunitats tribals durant
segles fins que, el 1919, França va aprovar un decret
que transferia el control de les terres comunals a
l’Estat, que en aquell moment era un protectorat
francès, mentre que els camperols i camperoles van
continuar treballant-les i recollint-ne els fruits.6 Amb
la independència marroquina, el 1956, les terres
comunals van continuar en mans de l’Estat, que va
constituir comitès on camperols i ramaders —homes,
exclusivament— representaven les seves comunitats.
Les dones soulaliyates semblaven resignades a
aquest accés quotidià condicionat a les terres
que treballaven — són el 50,6 % de la força de
treball agrícola del país— 7 fins que l’onada de
privatitzacions impulsada pel Banc Mundial i el
Fons Monetari Internacional a la majoria de les
nacions africanes, entre els anys 90 i principis dels
2000, va accelerar el procés d’expropiació i venda

Moviment reivindicatiu de les dones soulalyiates.
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de les terres, encaminat, entre d’altres, a abolir la
propietat comunal. Aquest procés d’acaparament
de les terres sota la lògica del benefici, del qual
se n’han aprofitat especialment les multinacionals,
no només ha generat la privatització de la relació
amb la terra i un nou ordre colonial entre centre
i perifèria, 8 sinó que va deixar al descobert, per
primera vegada de forma explícita, que les dones
no tenien cap dret sobre la terra, ni tampoc dret
a rebre les compensacions corresponents quan
l’Estat les venia a empreses nacionals i estrangeres.

“Després de 12 anys de lluita, les
soulaliyates comencen a guanyar la
batalla per la igualtat d’accés a les
seves terres ancestrals”
I és que les lleis marroquines d’herència són
enormement desfavorables a les dones, ja que
aques tes no poden heretar soles, i es veuen
obligades a haver de compartir l’herència amb els
germans —que reben el doble— o amb els homes
de la seva família en cas que no tinguin germans,
fet que contribueix a empitjorar, de generació en
generació, la situació d’empobriment i precarietat
de les dones al Marroc,9 com ja denunciava la
Federació Internacional pels Drets Humans l’any
2015. En el cas de les soulaliyates, a més, les lleis
consuetudinàries no permetien a les dones solteres,
vídues o divorciades d’heretar les terres ancestrals.

lluita nacional pel dret a la terra més important del
país, amb la defensa de l’ús comunal dels recursos
naturals i contra la destrucció i la mercantilització dels
seus modes de vida com a teló de fons. La situació va
començar a canviar quan, l’any 2007, una soulaliyate
de la regió de Kénitra, Rkia Bellout, va demanar ajuda
a l’Associació Democràtica de les Dones del Marroc
(ADFM) per denunciar la discriminació que patia.11
La demanda de les dones com a usufruc tuàries
legítimes de les terres comunals es va estendre
aviat a tot el territori, i la primera victòria va arribar
el 2009, en forma d’una disposició governamental
— que tanmateix no era llei i, per tant, podia
ser revocada— que atorgava a les soulaliyates
de Kénitra l’accés a les compensacions per les
expropiacions. No va ser, però, fins el 2012, que
es va reconèixer el dret de totes les dones de les
comunitats tribals, no només a les compensacions,
sinó a l’usdefruit de les terres.12
El 14 de febrer de 2019, després de 12 anys de lluita
i 14 segles de discriminació en l’accés a la propietat
de la terra, el Consell de Govern va aprovar tirar
endavant una llei amb tres decrets,13 que, entre
d’altres, reglamenten la gestió dels béns de les
comunes de soulaliyates, reconeixent el seu dret de
participar als òrgans representatius on es prenen les
decisions sobre les terres.

Aquesta desigualtat en la qüestió de l’herència es va
materialitzar de forma crua amb l’expropiació sense
compensació, per part de l’Estat, de les terres que
habitaven moltes soulaliyates, mentre els homes
de la seva família sí que rebien les indemnitzacions
corresponents, i el progressiu desplaçament d’algunes
d’aquestes dones als barris més marginals de les grans
ciutats.10 En altres casos, aquesta dinàmica va propiciar
un agreujament de la situació de vulnerabilitat de les
soulaliyates enfront de les violències que patien per
part dels homes de la família, i que no enfrontaven per
por a perdre el seu mode de subsistència.
L’exclusió de les dones de les llistes de propietàries
a compensar va encendre l’espurna de la que seria la
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Resistència juvenil cont ra
l’espoli de recursos al Sàhara
Occidental ocupat pel Marroc
L a l l u i t a c o n t r a l ’e x p l o t a c i ó i l · l e g í t i m a d e
re c u r s o s na t u r al s al Sà ha r a O c c id e n t al, q u e
contravé diverses resolucions de Nacions Unides
sobre l’estatus de la regió com a territori per
descolonitzar, és un eix central de les demandes
dels moviment s polític s sahrauís, també dels
juvenils. Però l’apropiació colonial de les matèries
primeres del país —principalment els fosfats, la
sorra, la pesca i, darrerament, l’energia eòlica—
no és un conflic te modern. La mina d’extracció
de fosfats de Boucraa —utilitzats sobretot per a
la producció de fertilitzants— va ser construïda
durant l’ èpoc a en què el Sàhara res tava sota
domini espanyol,14 i és encara la font número ú
d’extracció d’aquest mineral, i una infraestructura
estratègica important pel Marroc, que és qui es
beneficia ac tualment de l’expor tació de fosfats
arreu del món.

Ho fa a través de dues empreses operades per
l’Estat, OCP S.A. i Phosphates de Boucraa S.A.
o PhosBouCr aa, q ue ex treuen el miner al i el
transporten en una cinta de 97 quilòmetres de llarg
que arriben fins el port d’Al-Aaiun, on es carrega
als vaixells que se l’enduen del Sàhara, a raó
d’entre dos i tres milions de tones per any.15 Com
denuncia l’Environmental Justice Atlas, no es tracta
únicament d’un cas de despossessió de recursos
i de terres, també ha comportat desplaçaments
forçats, militarització de la zona, abusos i altres
vulneracions dels drets humans.
Les protestes a la planta de PhosBouCraa, al seu torn,
tampoc no són noves. Des del seu naixement, al 1973,
el Front Polisario va convertir la mina en objectiu,16 amb
la finalitat de causar danys econòmics a les empreses
extractives que l’explotaven, a través d’artefactes
i sabotatges a la cinta transportadora, el punt més
vulnerable de la infraestructura. Un dels darrers
atacs sonats es va produir l’any 2006,17 tot i que les
protestes pel saqueig de fosfats continuen vigents
encara avui, no tan sols pel seu tarannà il·legal o pel
què suposa per al medi ambient, també pel fet que,

Protesta contra ABB. Per Western Sahara Research Watch.
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com apunta l’Observatori de Drets Humans i Empreses
a la Mediterrània (ODHE), l’ocupació marroquina ha
canviat de dalt a baix l’estructura demogràfica del
territori, i ha condemnat els joves sahrauís a l’atur.18 Per
exemple, omplint la plantilla de forma discriminatòria
de població colona marroquina a la planta de
PhosBoucraa, en detriment de la població sahrauí.
En l’actualitat, a més a més dels fosfats i la pesca,
les protestes i lluites contra l’espoli de recursos al
Sàhara Occidental se centren en l’exploració de
possibles pous d’extracció de petroli, a càrrec de
sis empreses britàniques19 i d’algunes companyies
nord-americanes, amb la complicitat del Marroc. Les
prospeccions se centren, sobretot, a les zones del
cap de Boujador i Tarfaya, on operen companyies
com Cairn Energy, Glencore i Kosmos Energy.
Les protestes contra l’ex tracció de petroli i el
desembarcament d’aquestes empreses, que van
tenir lloc majoritàriament al 2014,20 van ser durament
reprimides per les forces de seguretat marroquines.
El cas més recent, el que centra actualment la major
part de les protestes de la població sahrauí contra
l’espoli de recursos, posa de relleu les contradiccions de
l’anomenada “energia neta”, que no genera residus, però
sí despossessió econòmica. Des del 2016, companyies
com Siemens, la italiana Enel i la suïssa ABB Group han
aterrat als Territoris Ocupats del Sàhara Occidental per
aprofitar les condicions excepcionals que permeten
produir gran quantitat d’energia solar i eòlica, fins al punt
que, un informe del Western Sahara Resource Watch
(WSRW) publicat al 2016 calculava que, al 2020, més
d’una quarta part de tota l’energia renovable produïda
pel Marroc estarà localitzada a la zona ocupada. 21
Al novembre de 2016, coincidint amb la celebració
a Marrakech de la conferència COP22 de Nacions
Unides sobre el canvi climàtic, el moviment sahrauí es
va mobilitzar als carrers d’Al-Aaiun —i també a través de
les xarxes socials— denunciant la construcció de noves
plantes d’energia renovable i la complicitat de Siemens i
Enel amb l’ocupació marroquina,22 subministrant també
energia a les plantes d’extracció de minerals, en nom de
la transició energètica.
La darrera onada de protestes i resistència va tenir lloc a
finals del 2018, arran d’un contracte amb ABB Group per
a construir una nova planta eòlica,23 a prop de Boujador.
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La resistència juvenil contra els
megaprojectes al sud d’Europa
L a lluita en defensa del ter ritori pren, al sud
d ’Eu ro pa, e s p e c ial re ll ev à n c ia e n l ’o p o s ic ió
a megaprojec tes especulatius, definits
com a inver sion s a g r an e s c ala en projec te s
d ’ inf r a e s t r uc t u r a (t r a n s p o r t , e n e rg ia, aig ua,
deixalles), però també la mineria o la fracturació
hidràulica (l’anomenat fracking), resorts turístics o
centres comercials, 24 molt emmarcats en la idea de
progrés neoliberal i considerats pels moviments i
activistes que s’hi enfronten com a devastadors i
nocius per als paisatges i comunitats.
La resposta a aquestes lluites es pot considerar,
d ’alguna manera, proporcional a la quantitat
de diners invertits en aquests projectes, ja que,
s eg on s A lf red Bur balla, ex per t en l ’ im pac te
dels megaprojec tes i l’oposició a aquests, una
característica comuna dels moviments en defensa
del territori — que usen mètodes clàssics de la
desobediència civil, com ara els bloquejos— és la
sistemàtica criminalització, pràcticament sempre
justificada en el suposat ús de la violència per part
de les activistes, 25 que aparta el focus dels costos
econòmics, socials i mediambientals d’aquests
monstres de ciment.
Els majors obstacles, donc s, que enfronten els
moviments de resistència contra la destrucció del
territori són la repressió i la dificultat de superar
l’escala local, especialment tenint en compte que
molts d’aquest megaprojectes tenen un impacte
g lo bal. Si b é la bat alla cont r a la f r ac t ur ac ió
hidràulica o pel tancament de les centrals nuclears
en són algunes de més conegudes i esteses arreu
del continent, les més destacables —per ser un
laboratori d’experimentació de noves formes de
democràcia, però també per la brutalitat policial
i la duríssima resposta judicial que han rebut—
són les lluites contra el megaaeroport de NotreDame-des-Landes, a prop de Nantes, a la Bretanya
francesa, i sobretot, la ferma oposició al Tren d’Alta
Velocitat, el TAV, amb la italiana Vall de Susa com a
epicentre del conflicte.
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“No TAV”. 25 anys de lluita
i repressió a la Vall de Susa
(Itàlia) contra el Tren d’Alta
Velocitat
Tot i que les primeres mobilitzacions en oposició
a l TAV a l a Va l l d e S u s a , a l s A l p s i t a l i a n s ,
sorgeixen als anys 90, quan s’anuncien els plans
de construir un túnel de 54 quilòmetres per a la
línia d’alta velocitat entre Lió i Torí, en una vall
ja sensibilitzada amb la lluita mediambiental, no
serà fins als 2000 que la Unió Europea assenyalarà
aquest megaprojec te com a estruc tura
p r i o r i t à r i a , 26 a i x e c a n t p r o t e s t e s q u e e s v a n
estendre arreu del país i donant lloc al que avui
coneixem com al moviment No TAV italià.
Durant els primers 2000, s’aniran forjant i estenent
els comitès de supor t a la lluita contra el TAV,
que en el cas de Vall de Susa suposaria no només
destrucció paisatgística, també l’exposició de
la població a altes quantitat s d ’urani, amiant
i radó, que es troben en la composició de la
pròpia muntanya. Però el punt d’inflexió de la
lluita tindrà lloc el 2005, quan el moviment atura
diversos intent s d’iniciar les per foracions del
túnel, mitjançant la resistència passiva, a través de
bloquejos, ocupacions de terres i manifestacions.
S’instal·len posicions de guàrdies permanents a
diversos municipis, a les quals el govern respon
amb la militarit zació de la vall amb centenars
d’antidisturbis, fins a la irrupció violenta de la
policia per desallotjar la guarnició de vigilància de
Venaus. 27 Una massiva manifestació aconseguiria
recuperar els indrets ocupats, que amb el temps,
van esdevenir llocs de construcció d’altres formes
de vida i de democràcia radical.
L’any 2010, col·lectius de l’Estat espanyol, Itàlia i
França oposats al TAV van confluir en la declaració
d ’ H e n d a i a, d e c l a r a n t q u e “a q u e s t p r o j e c t e
suposava un desastre ecològic, socioeconòmic
i humà pels territoris que travessa” 28 i fent una
crida a la regeneració i manteniment de les línies
existents i a la restitució de la capacitat de decisió
a les poblacions directament afectades.

Protesta contra el TAV a Venaus. Pel moviment NO TAV.

E l m o v i m e n t i t a l i à c o n t r a e l TAV h a s a b u t
transcendir la mera oposició al megaprojec te
en concret i bastir — juntament amb altres
lluites similars— una crítica complexa al model
d e d e s e nvolu pame nt q ue s u p o s e n aq ue s te s
operacions especulatives i depredadores del medi
ambient, al mateix temps que experimentaven
noves formes de participació democràtica. 29
Lluny d’apagar-se, la lluita es prepara per tornar
amb força al nord d’Itàlia, després que es filtrés
un estudi econòmic encarregat pel govern del
M ov i m e n to 5 Ste ll e i la L e g a q u e a p u n t a —
interessadament, segons els i les activistes— que
aturar les obres del TAV seria tres vegades més alt
que el cost del túnel. 30
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Manifestació contra el TAV, de Benvegnú e Guaitoli.
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CAPÍTOL 4

Joves en
defensa del
dret al propi
cos i en lluita
per una vida
lliure de
violències
masclistes

L’auge del moviment feminista és un fenomen
global que afecta de forma molt destacada la regió
euromediterrània. És difícil assenyalar només uns pocs
països on els drets de les dones —i especialment de
les dones joves— no siguin vulnerats amb limitacions
a la salut sexual i reproductiva, desprotecció enfront
de les violències, desigualtats en l’accés als drets
legals, de ciutadania, d’herència o de divorci,
tests de virginitat, mutilació genital femenina o
matrimonis forçats infantils o precoços. Però també
és difícil destacar únicament un context en què hi
hagi resistències creixents, que en alguns casos,
com en els de l’Estat espanyol i Itàlia, han esdevingut
moviments polítics massius i transversals i, en altres
casos, un feminisme històric i consolidat que ha frenat
successius intents de contrareformes, com és el cas
de Tunísia. Dues de les demandes comunes que
travessen aquest fenomen a la regió són la del dret
al propi cos —especialment, però no només, el dret a
l’avortament— i el dret a una vida lliure de violències
masclistes. El creixement d’actors feministes joves a
països molt castigats per aquestes vulneracions, com
Marroc, Egipte o Líban, arran també del context postprimavera àrab, fan que les iniciatives de resistència
siguin, en aquests casos, molt destacables.

Pancarta “El Feminisme vencerà” en una concentració per denunciar
la violació d'una noia a Casablanca. Per Sarah Ben El-Hadj, d’Al Fam.

Pel que fa als drets sexuals i reproductius, que la
Declaració i Plataforma d’acció de Beijing de 1995
inclou en els Drets Humans de les Dones,1 el jovent
enfronta obstacles específics en l’accés als serveis
de salut sexual i reproduc tiva, com reconeix el
propi Consell de Drets Humans de l’ACNUDH, que
limiten el gaudi del dret al propi cos, per exemple
a països en què les lleis i polítiques obliguen les
joves a haver de demanar autorització als pares o
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tutors per a adquirir anticonceptius 2 o als marits
per accedir a un avortament. En la seva observació
general número 20, el Comitè de Dret s de la
Infància apunta que l’accés als productes bàsics
de salut sexual i reproductiva, a la informació i a
l’assessorament no s’hauria de veure obstaculitzat
pel requisit de consentiment o autorització de
tercers. El Comitè insta, a més, a la despenalització
de l’avortament, 3 per garantir que les dones joves
i menors puguin interrompre el seu embaràs en
condicions segures i amb seguiment mèdic posterior.

drets de les dones joves i menors són protegits sota
la Convenció dels Drets de la Infància, per una banda, i
per la Convenció per a l’Eliminació de Totes les formes
de Discriminació envers les Dones, la CEDAW. Segons
dades d’UNICEF, però, aproximadament 15 milions
de noies adolescents d’entre 15 i 19 anys han estat
sexualment forçades en algun moment de la seva vida,4
mentre que un estudi fet al 2017 a la regió que comprèn
l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica (MENA, per les seves sigles
en anglès) mostrava que entre el 40 i el 60 % de les
dones han experimentat assetjament sexual al carrer.5

“Entre el 40 % i el 60 % de les dones
joves dels països de la regió MENA
han estat assetjades sexualment
al carrer”

En el cas dels matrimonis forçat s, una de les
realitats que s’exposen a l’informe, s’estima que
aproximadament 650 milions de dones joves i nenes
al món s’han casat abans dels 18 anys, 6 si bé es
detecta una incidència menor d’aquest fenomen
que en la dècada passada. A més de suposar una
vulneració de drets, el matrimoni forçat representa un
mecanisme de control de la sexualitat de les dones
i, molt especialment, de les noies adolescents, que
molt sovint, per aquesta intersecció entre gènere i
edat, estan mancades de veu, poder i agència sobre
les seves pròpies vides i decisions.

La violència masclista envers les dones i les nenes no
només vulnera els seu dret humà i fonamental a una
vida lliure de violència, també genera impactes a llarg
termini a les seves vides, coartant el seu potencial
de creixement, futur i agència. A nivell normatiu, els

Per Fadoua Rasmouki, Al Fam.

33

Recerca Young Defenders

Lluita feminista juvenil contra
l’assetjament al carrer i per
la legalització de l’avortament
al Marroc
Al Marroc, l’agitació social que va dur a la primavera
àrab i la presa de consciència que va suposar aquesta
per a una part de la població va acompanyar també
un revifament de les reivindicacions feministes, amb
el sorgiment d’un moviment eminentment jove que
succeeix les associacions històriques del feminisme
marroquí i que té una gran capacitat de mobilització
a les xar xes socials, també pròpiadel contex t
postrevolucionari caracteritzat per “l’alliberament
de la paraula”,7 com el defineix Leïla Tauil, experta
en feminismes àrabs. Un moviment que apor ta
reivindicacions molt centrades en la reapropiació de
l’espai públic per part de les dones, la denúncia de
les violències, el dret a disposar lliurement del propi
cos i els drets de les dissidències sexuals i de gènere.
Des de la denúncia del cas d’Amina Filali, jove de
16 anys que es va treure la vida el 2012 per evitar
ser obligada a casar-se amb el seu violador, fins a
la campanya viral “Soc una dona lliure”, després
que s’obrís el debat per les xarxes socials sobre la
“necessitat de prohibir a -les dones sortir de casa
amb roba indecent” —l’estiu del 2018—, passant per
la besada popular per protestar contra la detenció
de tres joves per unes imatges fent-se un petó a
Facebook, el 2013, les provocadores accions del

“El meu cos, la meva propietat. Tu no el toques”.
Concentració a Casablanca. Per Sarah Ben El-Hadj, d’Al Fam.
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feminisme jove han començat a esquerdar tabús
tradicionals sobre les relacions en l’esfera privada, i
a visibilitzar un canvi de valors.8
Un dels punts d’inflexió d’aquesta nova onada
feminista al Marroc va ser la resposta a l’agressió
sexual d’una jove en un bus a Casablanca, l’agost de
2017. L’atac va generar una crida contra les violències
de gènere a l’espai públic —l’assetjament de dones
als carrers del Marroc— i la cultura de la violació,
que es va concretar en una seguda a ciutats com
Rabat, Tànger, Agadir o la pròpia Casablanca, on
més de 300 persones es van concentrar durant 18
hores,9 encapçalades pel col·lectiu Al-Fam, que
lluita per l’accés segur de les dones a l’espai públic.

“Al Marroc on el sexe fora del
matrimoni i l’avortament estan
perseguits amb entre sis mesos i
dos anys de presó, es practiquen de
600 a 800 avortaments clandestins
cada dia”
La demanda contra aquest tipus de violències ha
centrat el debat sobre l’adopció i aplicació de la
Llei 103-13, relativa a la violència contra les dones.10
La llei, aprovada al febrer de 2018, penalitza algunes
manifestacions de la violència a l’espai públic, com
ara l’assetjament, que castiga amb fins a 6 mesos
de presó i una multa de 1.000 a 2.000dirhams, i
estableix mesures de prevenció i protecció per a les
supervivents. Tanmateix, la llei presenta mancances
com la manca de finançament pels refugis i centres
d’atenció a dones i no estableix protocols d’actuació
per a policia, fiscals i jutges,11 ni compleix amb els
estàndards internacionals en matèria de protecció dels
drets de les dones, segons entitats com l’Associació
Democràtica de les Dones del Marroc (ADFM).
Un dels cavalls de batalla dels darrers anys pel
feminisme marroquí ha estat, també, el dret al propi
cos. En un país on l’adulteri i el sexe fora del matrimoni
estan criminalitzats sota els articles 490 a 493 del Codi
Penal, on les dones i nenes poden ser perseguides si es
queden embarassades fora del matrimoni12 i en el qual
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es practiquen de 600 a 800 avortaments clandestins
cada dia13 —segons càlculs de l’Associació Marroquina
de Lluita contra l’Avortament Clandestí (AMLAC)—
és clau lluitar per la despenalització de la interrupció
voluntària de l’embaràs. Especialment, quan l’accés a
mètodes preventius tampoc no és fàcil. Actualment, les
menors de 18 anys necessiten el consentiment patern
per accedir als mètodes anticonceptius i només les
dones casades d’entre 30 i 45 anys que tinguin tres fills
vius, incloent un noi, poden accedir a l’esterilització
voluntària, sempre i quan tinguin el permís del marit.14

La campanya pel dret a
l’avortament al Marroc
El 2016, el consell de govern marroquí va aprovar
la introducció d’un canvi de llei que obriria la porta
a poder avortar en tres supòsits: en cas de violació
o incest, quan la mare té un trastorn de salut
mental o quan el fetus presenta malalties greus o
malformacions. Tanmateix, com les associacions
feministes i per la salut sexual han denunciat de forma
reiterada, la proposta mai no s’ha dut a aprovació
del Parlament, ni sembla que hi hagi un compromís
de fer-ho properament, per la qual cosa avortar
intencionadament al Marroc continua castigat amb
una pena de sis mesos a dos anys de presó15 i amb
una multa de 500 a 5.000 dirhams.

que va dur a terme una acció a la seu del Ministeri de
Salut, la nit del 24 d’abril de 2019. La protesta, contra
la inacció del parlament a l’hora de dur a terme la
reforma de la llei, va consistir a enganxar compreses
a les parets tacades amb sang falsa i amb consignes
com “el meu cos, les meves normes” i “el meu úter, la
meva decisió”, i va ser filmada per la televisió digital
francesa France.tv Slash, en una video-sèrie a càrrec
del col·lectiu juvenil Clit Revolution.17 Al 2018, MALI
va llançar la campanya “El meu úter, la meva decisió,
la meva llibertat”, en el marc de la qual es va dur a
terme l’acció de l’abril de 2019.
Però l’acció de MALI en favor de l’avor tament
v a m o l t m é s e nllà d e l ’ex ig è n c ia d e l ’a c t ual
reforma de llei promesa. El 2012, MALI va crear
una línia d’ajuda a l’autogestió de l’avortament,
que permetia accedir a l’Artotec, un medicament
que el provoca. Ràpidament, la línia telefònica
va ser tallada i les far màcies van començ ar a
exigir rece pta per a ad q uirir el medic ament.
Finalment, el Ministeri de Salut va acabar retirantlo del mercat, tot i que les ac tivistes continuen
obtenint-lo per altres mitjans, amb l’objectiu de
poder atendre els centenars de missatges que
els arriben i de garantir un accés menys arriscat i
prohibitiu que el que plantegen els avortaments
clandestins, que suposa un autèntic negoci per
alguns i algunes metges. Les activistes s’enfronten
a una amenaça constant de fins a cinc anys de
presó per “encoratjar l’avortament”.

Lluny de resignar-se, les associacions i col·lectius
que lluiten pel dret al propi cos han desplegat
una campanya permanent amb exigències que
passen per l’aprovació de la modificació de la llei,
però també per la despenalització completa de
l’avortament. Amb aquest objectiu, l’AMLAC va
convocar el 25 de juny de 2019 una concentració a
favor de l’avortament, davant del Parlament a Rabat,
considerant els tres supòsits que marcaria la nova llei
com a totalment insuficients.16
Un altre dels col·lectius que encapçala la campanya
é s el Mov iment A l ter natiu per le s L li ber t at s
Individuals (MALI), fundat a Rabat l’any 2009 i que
pregona la desobediència civil, el feminisme, el
laïcisme i la defensa dels drets sexuals i reproductius,

“Les dones decidim”. Campanya del col·lectiu MALI
a favor de la despenalització de l'avortament.
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Una de les pràc tiques que també denuncia el
col·lectiu és la prevalença dels anomenats tests
de virginitat, que es realitzen sobretot a les núvies,
sovint per petició de la família del marit. En un
comunicat amb motiu del 70è aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans,18 publicat
el desembre de 2018, va qualificar aquesta pràctica,
criticada per l’OMS i que també és freqüent a
altres països de la regió, com ara Líbia i Egipte, de
“tortura” i “agressió sexual”.

L’inici de la fi de la impunitat
per les violències sexuals al Líban
Líban no és, ni de bon tros, l’únic país on es concerten
matrimonis forçats en cas de violació. A d’altres
països com Algèria, on l’article 326 del codi penal
permet al segrestador o al violador d’una menor
escapar del càstig si es casa ambla seva víctima, o
el propi Marroc, aquesta pràctica és, encara, una
realitat. Tanmateix, Líban és el país on, gràcies a la
mobilització i a la pressió de les dones, l’any 2017 el
parlament va derogar l’article que garantia impunitat
per als agressors sexuals per la via matrimonial,19 tot
i que la clàusula encara és aplicable si la víctima té
entre 15 i 18 anys i prèviament a la violació s’havia
consentit el casament.

“Un vestit blanc no amaga la teva violació”.
Campanya de l’Associació ABAAD al Liban.

La controver tida mesura, que suspenia la
responsabilitat criminal del violador si aquest es
casava amb la víctima, enfrontant-se a una pena
de fins a set anys de presó si no s’adheria a l’article
522, va ser llargament desafiada per l’oposició
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d’associacions i col·lectius defensors dels drets
humans de les dones. L’acció més famosa contra la
impunitat de les violències sexuals al país va ser la
campanya “Un vestit blanc no amaga la teva violació”,
encapçalada per ABAAD, una ONG libanesa per la
igualtat de gènere, que entre d’altres va penjar 31
vestits de núvia esguerrats dels arbres del passeig
marítim de Beirut, generant un gran impacte.
L’acció, que es va dur a terme a finals del 2016,
simbolitzava els 31 dies del mes en què les dones
podien ser agredides, i els vestits representaven
les dones que són forçades a conviure amb els
seu s ag re s sor s, q ue a mé s le s pod en seg uir
atac ant impunement en un país en què, com
lamenten les activistes, forçar l’esposa a mantenir
relacions sexuals no es considera violació. 20 El
suport massiu a la causa —el 85 % de la població
libanesa considerava que l’article 522 comprometia
greument la dignitat de les dones agredides— 21 i
l’abast d’aquesta van ser reconeguts amb el premi
SGD Action Award 2019, que valora la defensa dels
Objec tius de Desenvolupament Sostenible de
l’ONU, a la millor campanya. 22

“Campanyes com ‘No abans dels 18’
i ‘Augmenteu l’edat’ han exercit una
pressió decisiva en el compromís de
les diferents comunitats religioses del
Líban amb la fi del matrimoni forçat
de menors”
L’èxit de l’acció no emmascara, però, la prevalença
del matrimoni forçat adolescent al Líban, difícil de
combatre per la complexa estructura legal del país
i la seva constitució, que en el seu article 9 atorga
autoritat a cadascuna de les 18 comunitats religioses
per organitzar les lleis que regeixen la vida de les
persones, el que s’anomena “l’estatus personal”.
No hi ha, per tant, una llei unificada relativa al
matrimoni, ni una edat mínima comuna de casament,
i la seva aplicació varia segons la comunitat religiosa
d’origen de la noia, 23 la qual cosa dificulta encara
més la lluita contra les unions forçades de menors
i joves. La pressió d’ac tivistes i societat civil, a
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través de campanyes i accions com “Raise the
Age” (‘Augmenteu l’edat’), liderada per l’associació
K AFA, o “Mesh Abel El 18” (‘No abans dels 18’),
de l’Agrupament Democràtic de Dones Libaneses
(RDFL), ha obligat a la majoria de les comunitats
religioses a augmentar aquesta edat mínima.24
És impor tant, en termes de comprendre millor
com interseccionen les diferents condicions de
vulnerabilització de les dones joves a la societat
libanesa, destacar que el matrimoni forçat té una
incidència espacial entre la població siriana refugiada
pel conflicte. Sí, tal com exposa el darrer informe de
l’ONG Plan International, més de la meitat de les
enquestades —d’una mostra de 400 noies d’entre
10 i 19 anys— van assegurar haver patit violència
física, sexual, assetjament o abús verbal als carrers
de Beirut, la capital, 25 la reacció —en termes de
restricció de la llibertat de moviments— al risc que
això suposa per a la seguretat i l’honor no té les
mateixes implicacions per a les dones joves i menors
libaneses que per a les refugiades i migrades. De fet,
segons la mateixa enquesta, el 10 % de les menors
sirianes de la mostra han estat casades o promeses
força abans dels 18 anys. Es pot dir, doncs, que la
crisi humanitària siriana està agreujant, al seu torn, la
situació de drets fonamentals i la lliure circulació de
les joves i menors d’aquesta comunitat de refugiades
al Líban, pel fet que alguns dels motius que porten els
pares a casar-lesen matrimonis forçats tenen a veure
directament amb la incidència de les agressions i
assetjament als carrers i camps de refugiades.
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CAPÍTOL 5

La resistència
juvenil contra
la persecució
de la diversitat
sexual i
de gènere

L e s re la c io n s i p r à c t iq u e s h o m o s ex ual s s ó n
castigades, encara, a 70 països.1 En 9 d’ells, com ara
l’Iran, l’Aràbia Saudita, Sudan i el Iemen, amb la pena
de mort. A la Mediterrània, la vulneració dels drets de
les persones LGBTI+ és sistemàtica i generalitzada,
si bé pren formes diferents segons el país, variant
també la diversitat d’actors que exerceixen aquest
tipus de violències. En 6 dels països, tots ells del Nord
d’Àfrica i a Síria, el principal actor responsable que
persegueix els moviments i persones que defensen
la llibertat sexual és l’Estat. En altres, són grups
extremistes violents els qui ataquen gais, lesbianes
i persones trans. En la majoria, es combinen tots els
actors, donant lloc a aquesta vulneració sistemàtica
de drets, amb diferents graus d’impunitat.
La prohibició de les pràc tiques i relacions
homosexuals sota pena de presó o administrativa, de
vegades amb subterfugis com l’ús de lleis ambigües
o fetes per a castigar altres tipus de conductes,
l’estigmatització i l’assetjament, els assassinats
extrajudicials i les pallisses, els exàmens anals forçats,
la negació de tractaments mèdics, la prohibició
d’actes públics, la vigilància tecnològica, la difusió
de missatges d’odi per part de personatges polítics
i mitjans, però també la denegació d’asil als i les
sol·licitants que al·leguen persecució per orientació
sexual o identitat de gènere, són algunes de les
formes que pren aquest tipus de discriminació.
La manca de normatives internacionals específiques
al voltant de la protecció del dret a la lliber tat
d’orientació sexual ha estat, durant dècades, un
obstacle afegit contra la criminalització, essent
proposat com a dret a protegir dins l’estructura del

Foto extreta de del flickr de l’usuari Stock Catalog.
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dret de les dones al control sobre la seva pròpia
sexualitat, a la Plataforma d’Acció de Beijing, en
el marc de la 4a conferència sobre les dones,
el 1995. El primer intent d’alguns estats per la
inclusió i reconeixement de les realitats sexuals no
heteronormatives va ser, però, fallit.2
No va ser fins el 2011 que les Nacions Unides varen
aprovar la primera resolució sobre drets humans,
orientació sexual i identitat de gènere, per un
estretíssim marge de 23 vots a favor i 19 en contra, 3
que entre d’altres proposava el primer informe
oficial que l’Alt Comissionat de l’ONU pels Drets
Humans, l’ACNUDH, va realitzar sobre vulneracions
de drets de gais, lesbianes i persones trans al món,4
amb una sèrie de recomanacions per a protegir-ne
els drets humans.
Seria, però, injust, exposar la vulneració dels i
les joves LGBTI+ de la regió euromediterrània
presentant-les principalment com a víctimes de
les violències, davant la multiplicitat, la riquesa i la
diversitat d’experiències i moviments de resistència
que han sorgit — especialment després de les
primaveres àrabs— allà on aquestes violències han
impactat les seves vides, per combatre l’homofòbia,
la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Parlar
únicament de la violència, sense reconèixer el
potencial de lluites i l’agència dels col·lectius, xarxes i
activistes LGBTI+, és contribuir a invisibilitzar els seus
esforços per transformar les seves societats d’origen.

A la presó per defensar els drets
i les llibertats sexuals
Pràc ticament tots els països del Nord d’Àfrica
c r i m i n a l i t z e n d ’a l g u n a f o r m a l e s r e l a c i o n s
consensuades —en general— fora del matrimoni
i l’adulteri. Al Marroc, a Algèria, a Líbia i a Tunísia,
a més, ser homosexual, ser ac tivista pels drets
LGBTI+ o exhibir públicament una identitat sexual
o de gènere dissident pot ser motiu de persecució
criminal, tortura i presó.5 És el cas, també, de Síria,
on el conflicte i l’expansió territorial de l’Estat Islàmic

ha agreujat, en els darrers anys, la situació de les
persones LGBTI+, perseguides també als territoris
sota control d’Al-Assad, moltes de les quals s’han
vist obligades a abandonar el país com a refugiades
polítiques i de guerra.
Si alguns i algunes activistes destacaven, en un
informe de Human Rights Watch, 6 que l’agitació
nascuda de les primaveres àrabs va tenir efectes
positius per a l’expansió i creixement de les lluites
per la llibertat sexual i de gènere —quasi una desena
de col·lectius LGBTI+ van ser fundats entre els anys
2011 i 2012 i molts i moltes joves amb orientacions
sexuals i identitats de gènere diverses van fer el salt
a l’activisme, van esdevenir visibles i van col·locar
aq u e s t a q ü e s t ió a l ’ag e n d a d el s m ov im e nt s
polítics—, per a d’altres grups, els canvis polítics i
processos revolucionaris no han acabat de generar
transformacions en el panorama regional “malgrat les
lluites, campanyes i mobilitzacions”.7

Campanya per alliberar dues noies lesbianes detingudes
per fer-se un petó al Marroc. Per AMDH, Akaliyat i ASWAT.

Al Marroc, la lluita se centra sobretot en la derogació
de l’article 489 del codi penal, que penalitza els
“actes antinaturals amb una persona del mateix sexe”
amb penes de presó de sis mesos a tres anys, i en
la denúncia de les agressions a persones LGBTI+ o
sospitoses de ser-ho, que són, segons els i les joves
activistes del col·lectiu Akaliyat, “contínues”.8 Poques,
però, acaben transcendint als mitjans. El 2016, la
detenció de dues noies de 16 i 17 anys durant una
setmana per amanyagar-se i besar-se en un terrat va
aixecar una reacció inaudita fins llavors al país, quan
la campanya en defensa dels drets de les adolescents
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i que exigia la retirada de l’article 489, liderada per
l’Associació Marroquina pels Drets Humans (AMDH),
Akaliyat i el col·lectiu ASWAT, va aconseguir reunir
més de 85.000 signatures.9 Ambdues noies van ser
absoltes al desembre d’aquell mateix any.

“A més de la repressió, l’activisme
juvenil pels drets LGBTI+ es bloqueja,
al Nord d’Àfrica, a través de traves
burocràtiques per registrar i legalitzar
associacions polítiques”
La dinàmica autoritària de l’Estat marroquí contra la
diversitat sexual troba una extensió en l’estigmatització
social i en la complicitat de part de la població i de
les famílies del jovent activista LGBTI+, utilitzades
al seu torn com a forces de xoc i eina de repressió.10
Són freqüents, especialment en algunes zones, les
pallisses, linxaments i agressions, el ciberassetjament,
l’ostracisme i l’expulsió del si de la família.

empresonades— per la seva suposada orientació
sexual, el govern feia tot el possible per callar la veu
d’aquest col·lectiu, reprenent la denúncia que ja
va paralitzar durant un mes la feina de l’associació,
al gener del 2016, fins que el Tribunal de Primera
Instància de Tunis va sentenciar que Shams actuava
d’acord amb la Llei d’Associacions i va aixecar el
veto.15 Aprofitant, com en el cas d’Akaliyat, suposats
errors burocràtics, l’acarnissament contra el col·lectiu
va revifar a inicis d’aquest 2019.
La situació és similar a Algèria, on el codi penal
estableix penes de fins a dos anys de presó i multes
que poden arribar als 2.000 dinars algerians (uns 20
euros) per conductes homosexuals,16 i a Líbia, en
situació de conflicte entre el govern reconegut per
Occident i altres milícies que pugnen per guanyar
terreny i poder, activistes denuncien que diverses
faccions han dut a terme detencions ar bitràries

d’homes sospitosos de ser gais.17

Alhora, l’ac tivisme juvenil pels drets LGBTI+ és
obstaculitzat no només per la criminalització penal
i estigmatització social de la dissidència sexual i
de gènere, també per les restriccions a la llibertat
d’associació, que presenta vulneracions específiques
en tot s aques t s països, i que “ fa vir tualment
impossible treballar públicament en la defensa
d’aquests drets”,11 per les dificultats prèvies de
registrar i legalitzar associacions de caire polític. És el
cas de l’esmentada Akaliyat, que va veure rebutjada
la seva sol·licitud de legalització a principis del 2017,
per motius burocràtics que el propi col·lectiu va
desmentir,12 i de Shams, una organització LGBTI+
tunisiana fundada l’any 2015, que es troba actualment
enmig d’un greu intent d’il·legalització per part de les
autoritats del país.13
Entre d’altres, Shams treballa per la derogació de
l’article 230 del codi penal de Tunísia —considerat
per molts el país més garantista del Nord d’Àfrica
pel que fa a drets i llibertats—, que castiga els actes
homosexuals entre homes i també entre dones,
amb fins a tres anys de presó. Mentre 115 persones
eren detingudes el 201814 —38 d’elles posteriorment
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Manifestació per la despenalització de l’homosexualitat a Tunísia, per Shams.

La detenció de dos joves
transsexuals i els exàmens anals
forçats a Egipte
Q ue a Eg i pte le s relac ion s homosexual s i la
transsexualitat no estiguin tipificades com a delicte
explícitament, com sí que succeeix a la resta del
Nord d’Àfrica, no implica en absolut que no es
criminalitzin i persegueixin a la pràctica. Des dels
anys 90, els successius governs, però especialment
l’actual règim militar presidit per Abdelfatah al-Sisi,
al poder des del 2014, han fet ús d’una llei sobre
el combat a la prostitució —la llei 10/1961— per
reprimir les dissidències sexuals i de gènere al país.
Concretament, el seu article número 14, que castiga
la “incitació al llibertinatge”.18

Una de les poblacions que es troba sota més risc
de ser perseguida per aquesta llei —així com pel
desballestament de les llibertats ciutadanes en
general a Egipte— és la comunitat trans. El darrer
cas és el de Malak Al-Kashef, una noia transsexual de
19 anys, i Hossam Ahmed, un noi trans, detinguts per
la policia després de les mobilitzacions enceses per
una col·lisió accidental en una estació de tren a El
Caire, a principis de març del 2019.19 Immediatament
després, grups d’activistes van llançar per les xarxes
una crida urgent, davant de l’alt risc que ambdós
activistes, però especialment la Malak, estiguessin
patint maltractaments i tortures, una preocupació
compar tida per la direc tora adjunta d’Amnistia
Internacional al Nord d’Àfrica i Orient Mitjà, que
va assegurar “témer realment per la seguretat
física i el benestar psicològic”20 de la jove trans,
acusada, juntament amb Ahmed, de “donar suport
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a organitzacions terroristes i usar les xarxes socials
per incitar a cometre delictes”. 21
L’ac tiv i s t a t r an s, q ue continua em pre sonad a
després que el 16 de juny de 2019 se li renovés
p e r s i s e n a v e g a d a l a p re s ó p re v e n t i v a, 2 2 v a
denunciar haver estat sotmesa a un examen anal
forçat, consistent en la introducció —per part d’un
metge — dels dits o d’instrumental per l’anus,
per valorar si hi ha “constància” d’una relació
homosexual. Una pràctica que Egipte —però no
només, també entre d’altres, Tunísia i, fins que
no es va prohibir el 2012, el mateix al Lí ban —
utilitza sistemàticament contra la població LGBTI+
detinguda, malgrat la crida de l’Associació Mèdica
Mundial, de l’ACNUDH i d’ONGs com Human
Right s Watch a prohibir amb c aràc ter urgent
aquesta prova considerada degradant i inhumana. 23
Els exàmens anals forçats, que els i les activistes
qualifiquen de “tests de la vergonya” o “tests
violadors”, van ser aplicats també en un dels casos

més greus de vulneració de drets de les activistes
LGBTI+ que ha viscut el país, la tardor del 2017,
dies després que la imatge d’un jove gai, Ahmed
Alaa, onejant una bandera amb l’arc de Sant Martí
en un concer t del grup libanès Mashrou’ Leila
a El Caire, desfermés una polèmica ferotge als
mitjans de comunicació. La ràtzia repressiva contra
l’ac tivisme LGBTI+ va acabar amb 76 persones
detingudes com a sospitoses de mantenir conductes
homosexuals i més de 40 empresonades, algunes
de les quals van denunciar haver estat sotmeses a
l’esmentada pràctica i altres tipus d’agressió sexual
i maltractament. 24
Aquestes detencions s’emmarquen en una dinàmica
d’atac constant per part del govern d’Al-Sisi a la
dissidència política a Egipte, en forma de massacres,
detencions arbitràries, tortures, tancament de webs
i comptes de xarxes socials i la promulgació d’una
llei que obstaculitza fins l’extrem la feina de les
organitzacions socials 25 i de la societat civil en el
seu conjunt.

Manifestació per la prohibició dels tests anals a Tunísia, per Shams association.
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Assetjament, repressió
administrativa i desprotecció
de les joves activistes LGBTI+
La persecució legal i policial oberta constitueix
una vulneració extremadament clara dels drets
sexuals, però n’hi ha d’altres, més subtils, que també
dificulten i obstaculitzen enormement la vida, la
llibertat i l’autoorganització de les persones LGBTI+ a
la Mediterrània. La persecució administrativa, malgrat
que no es tipifiqui l’homosexualitat com a delicte,
les declaracions homòfobes i els discursos d’odi, la
desprotecció davant les agressions o la denegació
d’asil polític a les persones LGBTI+ són algunes de
les formes que pren aquest tipus d’empara a les
vulneracions de drets sexuals.
Jo rd à nia, p e r exe m ple, v a d e s p e nali t z a r le s
estrictes lleis contra les pràctiques homosexuals
heretades de l’època colonial, formalment, l’any
1951, amb l’adopció del seu propi Codi Penal
posterior a la independència i, tot i que la xaria
— la llei i slàmic a — sí q ue prohi bei x aq ue s t a
conducta, formalment no pot ser castigada sota
pena de multa o presó. Que la persecució no
sigui ober ta no vol dir, però, que les persones
LGBTI+ gaudeixin, en aquest país, de llibertat per
viure la seva sexualitat i opció sexual. Més enllà
de l’estigma social i l’ampli rebuig que encara
genera (un 97 % de la població creia, el 2013, que
l’homosexualitat és inacceptable), la postura del
govern no contribueix, tampoc, a la normalització
de la diversitat. 26 Al juliol de 2017, la Comissió de
Mitjans del parlament jordà va bloquejar l’accés a
la revista local en línia My.Kali, que publica des del
2007 continguts dirigits al públic LGBTI+, després
que la diputada d’un partit islamista vinculat als
Germans Musulmans exigís una investigació sobre
el mitjà 27 perquè incomplia, al seu parer, la Llei
de Premsa i Publicació. Els ministres de Justícia
i d’Interior jordans van aprofitar el rebombori
aixecat per la investigació a My.Kali per escriure
dues car tes oficials declarant el seu rebuig a la
ja marginalitzada comunitat LGBTI+ del país, 28 i
constatant que el govern no hi serà per defensar
els drets dels gais, lesbianes, bisexuals, trans i
intersexuals jordans.

“Al maig del 2019, el Ministre libanès
de Telecomunicacions va ordenar
bloquejar la coneguda aplicació per
a gais Grindr a tot el país”
Quatre anys abans, al febrer del 2014, les autoritats
jord ane s hav ien d eting u t 10 g ai s i le s biane s
durant uns dies per organitzar una celebració en
una sala de festes d’Amman, la capital, per tal de
“prevenir una alteració de la pau”, en declaracions
a l’agència AFP del governador administratiu que
va ordenar l’arrest. 29
El c a s d el L í ban hi g uard a force s simili t ud s,
especialment pels intents de les autoritats d’aplicar
l’article 534 del codi penal libanès, que castiga les
relacions sexuals “contra natura” per a criminalitzar
les pràc tiques entre persones del mateix sexe,
malgrat les diverses sentències que apunten que
aquestes no són il·legals i que no poden recollirse sota aques t ar ticle. L a darrera d ’aques tes
sentències, del juliol de 2018, està especialment
considerada una passa històrica en el camí cap a
la despenalització de la dissidència sexual ja que,
en referència a nou persones detingudes el 2015
en un suburbi de Beirut per ser sospitoses de ser
gais i transgènere, estableix que “els homosexuals
tenen dret a les relacions íntimes i humanes amb qui
considerin, sense interferències ni discriminacions
per la seva inclinació sexual”.30
Però els intents de bloquejar l’activisme al Líban es
tradueixen, sobretot, en les traves administratives
a què activistes i persones LGBTI+ han de fer front.
Des dels intents de bloqueig de la conferència anual
organitzada per la Fundació Àrab per les Llibertats i
la Igualtat (AFE), un grup que treballa entre d’altres
pels drets LGBTI+, a la detenció d’activistes i la
pressió per a cancel·lar els actes del festival Pride
l’any 2018, 31 que pretenia organit zar nou dies
d’esdeveniments culturals i educatius sobre els
drets LGBTI+, fins al bloqueig, al maig del 2019, de
la conegudíssima aplicació per a gais Grindr, per
part del Ministre libanès de Telecomunicacions.32
El bloqueig al Pride de Beirut es replica a Turquia,
que des del 2015 prohibeix sistemàticament la
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mobilització per l’orgull LGBTI+ a Istanbul, que
se celebra des de fa 17 anys, al·legant motius de
seguretat.33 Malgrat la darrera prohibició, el juny del
2019, els i les activistes han continuat manifestant-se
pels carrers de la ciutat, així com d’altres indrets de
Turquia, en alguns casos, rebent les càrregues de
les forces policials.34
Als països del sud d’Europa, amb legislacions
garantistes amb la protecció dels drets LGBTI+,
preocupa l’auge de discursos de l’odi i negacionistes
de la realitat de la diversitat sexual i de gènere,
en línia amb el creixement d’opcions polítiques
d’extrema dreta, i el fort biaix entre la protecció
de la població LGBTI+ local i el compliment de
les obligacions i compromisos pel que fa al dret a
asil per motius de persecució política i risc per a la
vida. En aquest sentit, una de les fronteres on es
visibilitzen de forma més crua aquestes vulneracions
és la frontera sud espanyola, i especialment les
ciutats de Ceuta i Melilla. Si, al gener del 2018, hi
havia una trentena de gais marroquins al centre
d’internament d’immigrants de Melilla, 35 esperant
a poder fer una sol·licitud formal d’asil a Espanya,
el periple per a aconseguir obtenir refugi és,
pràcticament missió impossible, en un país que va
denegar 3 de cada 4 sol·licituds el mateix any, i en
va deixar més de 78.000 sense resoldre.36
Les lleis de protecció contra l’homofòbia i els crims
d’odi no van evitar, per altra banda, les més de 50
denúncies per agressions de caràcter LGBTI-fòbic
que es registren cada mes a l’Estat Espanyol, 37 ni
tampoc que l’activista gai “la Ely” perdés la vida
després de rebre un brutal atac a Valladolid.38 Similar
i d’extrema gravetat va ser l’assassinat a plena llum
del dia de l’activista queer grec Zak Kostopoulos
“Zackie Oh” el 21 de setembre del 2018, a Atenes.
Kostopoulos va ser colpejat per l’amo d’una joieria,
Thanasis Chor tariás, membre d ’un grupuscle
feixista, i la policia, que el van continuar colpejant
quan estava al terra, emmanillat i inconscient. 39
Els mitjans van difondre àmpliament la versió dels
assassins, que suggeria que Kostopoulos intentava
robar a la botiga sota la influència de drogues.
Ambdues acusacions van ser desmentides.40
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CAPÍTOL 6

El dret
al treball:
resistències
contra l’atur
juvenil,
la precarietat
i l’esclavisme
domèstic

L’empobriment global de les classes treballadores
afec ta de forma decisiva el jovent de la regió
euromediterrània i d’arreu. Segons l’Organització
Internacional del Treball (OIT ), 145 milions de
treballador s i treballadores joves viuen en la
p o b r e s a ,1 q u e i m p a c t a e n a q u e s t s e g m e n t
poblacional de forma desproporcionada,
especialment després de la darrera gran crisi
econòmica mundial. Una de les causes subjacents
é s la prec arit z ació d el merc at d e tre ball i el
desmuntatge del sistema de protecció social i
laboral a nombrosos països. De fet, un 76,7 % dels i
les joves que treballen ho fan al sector informal, que
al seu torn és el més desregulat, amb salaris inferiors
i més desprotegit. Alhora, les persones joves tenen
tres vegades més probabilitats que els adults d’estar
a l’atur i, l’any 2017, la incidència de l’atur juvenil
afectava uns 70,9 milions de joves al món. 2
La tendència dels darrers quinze anys a la
terciarització progressiva del mercat de treball
cap al sec tor financer, els ser veis i les cures ha
incorporat més jovent al mercat laboral, si bé la
contrac tació s’ha temporalitzat i flexibilitzat. A
Europa, l’austeritat i la crisi al sud del continent i
l’augment de la temporalitat dels contractes han
impactat especialment en les condicions laborals
del jovent del països com Itàlia, Grècia o l’Estat
espanyol, mentre que l’Orient Mitjà i el Nord
d’Àfrica continuen essent dues de les regions amb
una incidència major d’atur juvenil.
Per altra banda, el Consell de Drets Humans de
l’ONU apuntava, en el seu informe sobre l’estat
dels drets humans del jovent publicat l’any 2018,
que l’extensió de les pràctiques no remunerades
com a porta d’entrada al món laboral suposa un
desavantatge comparatiu per als i les joves que
no es poden permetre treballar sense cobrar. 3
El Consell as senyala l’e s t a bliment d e salaris
“ juvenils” com un dels principals exemples de
discriminació del jovent en el món del treball, ja que
és una pràctica contrària al principi d’igualtat de
remuneració per un treball d’igual valor, que recull
el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials
i Culturals. La pauperització juvenil afecta, també, el
gaudi d’altres drets fonamentals, com ara el dret a
un habitatge digne.
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Alhora, les dones joves s’enfronten a obstacles
addicionals en l’ àmbit laboral, principalment
la disc riminació salarial, la c àr rega d e c ure s
no remunerades, la per vivència de violències
específiques com ara l’assetjament sexual i el fet
d’ocupar la majoria de les feines a temps parcial
o en l’economia informal, amb posicions laborals
més baixes i pitjor remunerades. 4 Un fet que
s’agreuja encara més en el cas de les dones joves
migrades, sobretot d’aquelles en situació irregular,
que constitueixen la força de treball de l’economia
informal i de l’àmbit domèstic i de les cures, on la
protecció social i sindical acostuma a ser inexistent,
per la qual cosa és encara més important destacar-ne
les experiències de lluita i autoorganització.
Tote s le s si t uac ion s d e s c r i te s con s ti t uei xen,
clarament, una vulneració del dret individual

i col·lec tiu del jovent al treball, reconegut en
els ar ticles 23 i 24 de la Declaració Univer sal
dels Drets Humans, així com a l’esmentat Pac te
Inter nacional d els dret s Econòmic s, Socials i
Culturals, al Pac te Internacional de Drets Civils
i Polítics, a la Convenció de les Dones (CEDAW)
i a d ’a l t r e s m e c a n i s m e s n o r m a t i u s d ’ à m b i t
internacional. D’entre els drets concrets vulnerats
que rec ullen les esmentades convencions, el
d ret a t re ballar en une s cond ic ion s ju s te s, a
percebre el mateix salari per la mateixa posició,
sense discriminacions, a treballar en condicions
de seguretat, al descans, a l’oci i a una limitació
raonable de la jornada laboral. Alhora, l’ar ticle
8 del Pac te Internacional dels drets Econòmics,
Socials i Culturals protegeix el dret a sindicar-se,
un dret que ha experimentat un perillós retrocés
en les darreres dècades.

Marxa de joves al Líban contra el sistema Kafala (2018), per Pat Sy.
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“Doneu-nos feina o mateu-nos”,
la revolta contra l’atur juvenil
a Tunísia
Les revoltes que van recórrer el Nord d’Àfrica del
2010 al 2011 van ser liderades per un jovent indignat
i fart, que reclamava llibertats polítiques i civils. I la
frustració per la manca de perspectives laborals i de
futur més enllà de l’economia informal i la precarietat
en va ser un dels detonants. Va ser, precisament,
l’assetjament policial que patia com a venedor
ambulant de fruita, en un país tremendament
corrupte, el que va dur Mohamed Bouazizi, un jove
de la població tunisiana de Sidi Bouzid, a encendre’s
en flames. Era el desè jove tunisià que s’immolava
amb aquest mètode l’any 2010,5 encenent l’espurna
del que es coneixeria com a revolta dels gessamins,
que va acabar amb la sortida de l’autòcrata Zine el
Abidine Ben Ali.
Vuit anys després, l’atur juvenil al Nord d’Àfrica es
troba cinc punts per sobre dels índexs del 2011 i
sobrepassa el 15 % de la població a Tunísia, arribant
pràc ticament al 30 % en el cas dels i les joves
llicenciades i graduades.6 La situació de l’atur al país
ha esdevingut, per tant, “un fenomen estructural
que impacta en el jovent en la seva totalitat, amb
xifres especialment altes en el cas de les persones
llicenciades i de les dones. Els joves aturats que
no tenen estudis superiors, dues vegades més
nombrosos, acaben omplint les files de la precària
economia informal”.7

Protesta de joves tunisians i tunisianes, per AslanMedia.
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Fins ara, cap dels governs que s’han anat succeint
a Tunísia ha impulsat reformes profundes contra
l’atur juvenil, tampoc a les regions interiors mineres
del país, les més castigades per la pobresa i la
marginació, mentre que l’estructura burocràtica i
econòmica del règim s’ha conservat sense gaires
danys de consideració. Si la situació econòmica
i el repartiment de la riquesa en aquest petit país
del Magrib no han canviat substancialment des
d’aquella Revolta del Gessamí de 2011, la frustració
i el cansament generats per la precarietat i la manca
d’accés a una feina digna tampoc no s’han esvaït.

“Al setembre de 2018, es van
registrar 591 protestes arreu del
país, la major part a les províncies
més empobrides i oblidades,
bressol d’aquest moviment de joves
aturades, estudiants i llicenciades
pel dret al treball”
Així, el 2018 va veure néixer una nova onada de
protestes contra l’autoritarisme i la repressió, la
manca de feina i les condicions de vida miserables
al Nord d’Àfrica, i especialment a la zona del Rif
(Marroc), a Algèria i, també, a Tunísia, a la qual es
va sumar la indignació per un fenomen que té visos
d’agreujar-se tremendament en un futur: la manca
d’accés a l’aigua i els talls —que, de nou, afecten
desproporcionadament les regions interiors.
Ja al maig del 2017, milers de joves van acampar a la
desèrtica zona de Tataouine durant setmanes, fartes
d’esperar una feina en una regió rica en recursos
extractius, on les empreses petrolieres que hi treballen
prefereixen contractar personal estranger, per la
qual cosa la inversió governamental en concessions
i infraestructures no reverteix en la població local.8
Plens d'ira, els i les manifestants van bloquejar un dels
principals oleoductes de la zona, a El Kamour, i es van
enfrontar a la policia nacional tunisiana, que ja els havia
intentat cremar el campament de protesta dies abans.
Durant els enfrontaments, un manifestant va morir en
ser atropellat per un vehicle de la policia nacional. A
mitjans de juny, després d’un mes de bloqueig de
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l’oleoducte, els jovent mobilitzat va arribar a un acord
amb el govern, amb la mediació del sindicat majoritari
tunisià, la UGTT.
Al gener del 2018, quan es commemorava el setè
aniversari de la fugida de Ben Ali del país, l’augment
generalit zat dels preus i dels impos tos — en
compliment de les mesures d’austeritat imposades
per facilitar el retorn dels 2.400 milions d’euros del
préstec de l’FMI al país— va atiar les mobilitzacions
arreu de Tunísia, on participaven majoritàriament
joves —estudiants i aturades—, sobretot a la capital
i a l’interior, convocades pels moviments Fesh
Nestannew (‘A què esperem?’) i Manish Msamah
(‘Jo no perdonaré’), coalició nascuda el 2016 amb
l’objectiu d’aturar una llei que, a la pràctica, atorgava
una amnistia econòmica a l’entramat corrupte que
sostenia el règim del dictador.9
Si, a la capital, Tunis, l’ambient va ser de celebració del
llegat revolucionari, aviat les protestes van estendre’s
a les zones més empobrides de la ciutat, on els i les
joves breguen no només amb una taxa d’atur encara
més elevada que la mitjana nacional, també amb
l’estigmatització de ser assenyalats com a delinqüents
pel fet de viure en determinats barris. En les dues
nits de mobilitzacions i aldarulls que van seguir a
la commemoració, més de 200 persones van ser
detingudes i un activista va morir.10 Sens dubte, però,

el punt àlgid d’aquesta nova onada de mobilitzacions
populars va tenir lloc al setembre de 2018, quan es van
registrar 591 protestes arreu del país,11 la major part de
les quals a les governacions de Kairouan, Gafsa, Sidi
Bouzid, Sousse i Sfax, bressol d’aquest moviment de
joves aturades, estudiants i llicenciades pel dret al treball.

La lluita de les treballadores
domèstiques migrades contra
l’esclavisme del segle XXI
Arreu del món, les condicions d’extrema vulnerabilització
de les dones que migren —especialment d’aquelles
que ho fan de forma il·legal o irregular— faciliten la seva
explotació en l’àmbit laboral i les precipiten a l’economia
submergida o informal, i especialment al treball domèstic
i de cures, en condicions d’aïllament social, desprotecció
i, en alguns casos, de semiesclavatge o pràcticament
d’esclavatge. Segons dades de l’OIT, hi ha 67 milions de
treballadores domèstiques de 15 anys en endavant, el
80 % de les quals són dones i el 17 %, migrades.12
Exposades sovint a tot tipus d’abusos de poder,
incloent l’abús sexual, l’autoorganització de les
treballadores domèstiques migrades contra el que

Marxa antiracista al Líban.
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l’activista Carmen Juares anomena “l’esclavisme del
segle XXI” ha donat lloc a algunes de les lluites més
potents dels darrers anys, amb experiències com, per
exemple, la de les treballadores internes a Barcelona,
la de l’associació SEDOAC a Madrid, o d’altres a Mèxic,
Filipines, Estats Units, Moçambic, Sud-àfrica o Hong
Kong. Una de les mobilitzacions més destacables
en aquest sentit a la regió euromediterrània, pel fet
d’estar majoritàriament liderada per dones joves i per
les condicions d’abús extrem que pateixen, és la de les
treballadores domèstiques migrades del Líban.

La vida sota el sistema Kafala:
el cas de les joves treballadores
domèstiques al Líban
Al Lí ban hi treballen més de 250.0 0 0 internes
domèstiques, procedents de països com Filipines,
Etiòpia, Madagascar o Sri Lanka. La majoria d’elles
tenen menys de 30 anys i van accedir al país quan
comptaven amb vint anys i escaig.13
Malgrat la invisibilitat relativa a què aquestes
treballadores són condemnades al Líban, el 16 de
juny de 2018, Dia Internacional de les Treballadores
Domèstiques, centenars de dones van prendre els
carrers de Beirut, convocades per l’ONG K AFA
(enough) Violence & Exploitation, que lluita contra
les discriminacions per motius de gènere, ABAAD,
Anti-Racism Movement i altres entitats libaneses,
reivindicant l’abolició del sistema Kafala, o de ‘tutela’,
que basteix la legitimació i la continuïtat dels greus
abusos que pateixen les internes al país.
El sistema Kafala, originari dels països del Golf i que
s’usa també a d’altres països com la veïna Jordània
—on existeix una situació d’explotació similar— i
Nepal, suposa el control total de les treballadores
d omès tiq ues per par t d els seus oc upad or s i
ocupadores. Fins al punt que, segons dades de
KAFA, en una gran majoria dels casos (podria arribar
fins el 94 %) les persones que les contracten tenen
com a pràctica habitual confiscar-los el passaport i
els documents d’identitat, fet que no només és una
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invasió del seu dret a la privacitat, també restringeix
la seva llibertat de moviments i dificulta que les
treballadores denunciïn abusos o deixin la feina. I
és que aquest sistema lliga la treballadora migrada
al seu ocupador i la fa 100 % dependent en termes
legals i financers.14 Si, per exemple, l’ocupador no
renova els papers de la treballadora o ella fuig de la
casa, aquesta esdevé immediatament il·legal, malgrat
que hagi entrat al país legalment.
El 2014, un jutge de Beirut va sentenciar que la pràctica
de retenir passaports constituïa una violació de drets
bàsics garantits per convenis internacionals ratificats
pel Líban, com ara la Convenció Internacional sobre
l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial,
i que, per tant, la por a perdre la inversió econòmica
realitzada per portar la treballadora aquí “no podia
justificar la privació de llibertat de moviments”.15
L a vulneració dels dret s de les treballadores
domèstiques sota el sistema Kafala va, però, molt més
enllà, i implica també la prohibició de sortir al carrer
sense permís —un 22 % dels ocupadors i ocupadores,
aproximadament, tanquen les treballadores a la casa
amb pany i clau—, jornades interminables sense
pauses ni dies lliures, el no pagament o el pagament
irregular del salari, que afecta un 40 % d’aquestes
dones, la violència física, la restricció de comunicacions
amb la família o la malnutrició alimentària.16
Alhora, les internes migrades no tenen reconegut
el dret a sindicar-se perquè no estan incloses al
Codi de Treball libanès, fet que agreuja la seva
situació de desprotecció. A més de les seves pròpies
mobilitzacions, campanyes com “Think about it,
think about her”17 (‘Pensa-hi, pensa en ella’), de
KAFA, intenten sensibilitzar els propis ocupadors
i ocupadores perquè prenguin consciència de les
il·legalitats que estan cometent. Un enfocament que
ha rebut crítiques perquè individualitza el problema
estructural que pateixen aquestes semiesclaves
i el relega a l’àmbit de cada domicili, delegant la
responsabilitat exclusiva d’un canvi en les persones
ocupadores i absolent-ne l’Estat, malgrat l’existència
de tot un seguit de violacions sistemàtiques dels
drets de les migrades, amb pràctiques que freguen,
si no directament emulen, les de les xarxes de tràfic
de persones.18
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Marxa contra el sistema Kafala a Beirut per Charlotte Gaudreau.
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CAPÍTOL 7

La vulneració
del dret a
la llibertat
de circulació
i el dret a
la migració
i a la mobilitat

Més d’un 3 % de la població mundial resideix, de
forma temporal o permanent, en un país diferent al seu
país de naixement o origen. La progressiva inclusió de
la migració com una amenaça a la seguretat nacional
per part de nombrosos països de la Mediterrània
i la securitització i militarització de les respostes a
aquest fenomen han generat impactes molt greus en
els drets humans de les persones que migren i han
deixat pràcticament sense efecte els mecanismes de
protecció internacionals d’aquestes persones.
Uns mecanismes que intenten garantir el respecte
a la promoció i protecció dels drets humans de les
persones migrades, també en l’exercici de sobirania
de l’Estat a l’hora de decidir qui penetra i qui no
al seu territori, tal com recomana l’Organització
Internacional per a les Migracions (OIM), i seguint
l’Observació General núm. 27 del Comitè de Drets
Humans de l’ONU, que considera la llibertat de
circulació com a condició indispensable per al
lliure desenvolupament de la persona.1 Encara més
si, com en el cas que ens ocupa, les persones que
migren estan en ple procés de desenvolupament i
construcció de l’autonomia personal.
I és que el jovent representa una àmplia proporció
dels corrents migratoris (aproximadament un 70 %
de les migrades i sol·licitants d’asil són menors de
30 anys) i es calcula que uns 27 milions de joves han
migrat o estan en trànsit.2 Són, a més, migrades amb
necessitats i obstacles específics que, sovint, no
són abordats. Amb els actuals discursos i polítiques
migratòries i securitàries, aquestes necessitats i
dificultats no només no es contemplen en molts
casos, sinó que s’incrementen des de les pròpies
institucions que han signat els convenis de protecció.
Una de les vulneracions que es prac tic a, per
exemple, sobre el jovent migrat són les deportacions
col·lectives i les anomenades devolucions “en calent”
a països en els quals hi ha probabilitats que pateixin
tortura, persecució i altres violacions greus dels drets
humans, una pràctica prohibida per la Convenció
de Ginebra de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats
i el Protocol de 1967. 3 Un exemple són les darreres
deportacions al Marroc d’activistes rifenys perseguits
pel govern, 4 als quals s’ha rebutjat la sol·licitud
d’asil a l’Estat espanyol malgrat el context actual

52

Capítol 7

Frontera Sud, per Martí Albesa (Agència La Talaia).

de repressió i les aproximadament 400 persones
—la majoria joves— empresonades per participar o
liderar protestes a la regió.
La situació dels fills i filles de persones migrades
nascudes en un altre país, o residents en aquest des
de petites, tampoc no és fàcil. El dret a la ciutadania
continua condicionat, a molts països de la Mediterrània,
a la nacionalitat dels progenitors i a la voluntat política,
suposant un greuge pels drets humans i fonamentals
i en el gaudi dels drets civils i polítics de les persones
que no tenen accés —o que tenen un accés parcial—
a la ciutadania. Les experiències juvenils per a la
demanda d’accés a la ciutadania, com la campanya
grega “Ithageneia” (‘els mateixos drets’), liderada per
Generation 2.0 RED i que defensa els drets dels i les
joves migrades de segona generació, considerades
gregues de segona, cobra aquí un interès especial.
Finalment, un dels casos més invisibilitzats de
restriccions a la llibertat de moviments i, per tant, de
construcció d’autonomia, és la situació que viuen milers

de joves als camps de refugiats i refugiades, tant als
camps que allotgen a les qui han arribat en els darrers
anys a les fronteres europees, com als que habiten des
de fa més de 30 anys la població palestina i sahrauí,
suspesos en un oblit històric i connectat, a més, amb
vulneracions col·lectives dels drets dels pobles.

Criminalització i autoorganització
de joves migrades i menors no
acompanyades a la Mediterrània
El fenomen de la migració de joves i menors sense
acompanyament de cap adult ha generat una de les
crisis polítiques i de vulneracions de drets actuals
més greus a la regió mediterrània, especialment
considerant l’impac te de la nova direcció de la
política migratòria de la Unió Europea, consistent en
l’externalització de les fronteres de la UE a tercers
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països on el monitoratge dels drets humans és
molt més dificultós i la protecció contra els abusos
encara més minsa. Tant UNICEF com l’Organització
Internacional per a les Migracions i l’ACNUDH han
advertit de la incidència creixent d’aquest fenomen i
de la particular vulnerabilitat que presenten els i les
menors migrades en els seus trajectes cap a Europa5
i el turment i l’extrema exposició a les vulneracions
de drets que pateixen les menors i els infants a les
presons i centres de migrants d’aquests països.6
Si, a Grècia, un 86 % dels infants i els joves migrats
q ue van ar ribar ho van fer acom panyat s per
familiars, a Itàlia, el 83 % d’aquests van ser menors
no acompanyats, un 81 % en el cas d’Espanya,
segons les darreres estadístiques sobre infants
migrats i refugiats d’UNICEF.7 La immensa majoria
d’aquests infants i joves que van migrar sols són
nois i, en el cas d’Itàlia, un 93% tenen entre 15 i
17 anys. A l’Estat espanyol, al desembre de 2018,
hi havia aproximadament uns 13.000 menors no
acompanyats, malgrat que —com denuncien entitats
com l’Associació Pro Drets Humans d’Andalusia
(APDHA)— no existeixen dades exactes i fiables
sobre la xifra real de nens i nenes migrades 8 que
viatgen sense la companyia d’un familiar adult.

Campaments Tindouf (Sàhara Occidental), per Carmen A. Tamés.

Els motius que empenyen els i les joves a migrar
són molt diversos. En molt s casos, com en la
situació esmentada al Rif, aquest motius es vinculen
al dret a la pau i a una vida lliure de violència,
especialment en el cas dels qui fugen de la guerra,
de vulneracions sistemàtiques dels drets humans
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o de la persecució per motius d’origen, ètnics, de
gènere o d’orientació sexual.9 Però també estan
lligades a la recerca de mitjans de subsistència, en
un sistema econòmic global colonial, que extreu,
espolia i privatitza els recursos dels països del sud
global, contribuint a empobrir la seva població.

“L’estigmatització del jovent migrat
en el seu conjunt i, especialment,
del jovent magribí, aplana el camí
a abusos com ara les batudes per
perfil racial i una major tolerància
envers els discursos d’odi”
En el cas de les joves migrades menors d’edat, les
mancances estructurals en el sistema d’acollida
generen vulneracions de drets que comencen tan
bon punt aquestes persones arriben al país,10 unes
vulneracions que adquireixen gravetat considerant
que estan protegides per la Convenció sobre els
Drets de la Infància, que obliga a prioritzar l’interès
de l’infant, i a la qual tots els països del sud d’Europa
estan adherits. A l’Estat espanyol, per exemple,
associacions com l’APDHA i d’altres han documentat
en els seus informes situacions en les quals els
menors eren emmanillats amb brides a la seva
arribada al país, retinguts en llocs no habilitats amb
persones majors d’edat sense els recursos suficients
per a la seva atenció, traslladats sense garanties i en
furgons policials, així com també, com es va poder
veure l’estiu de 2018 a Catalunya, acollides en espais
totalment inadequats, com ara comissaries, per la
manca d’espais als centres especialitzats, que posen
de relleu la fallida d’aquest sistema. Per altra banda,
a això se sumen algunes notícies preocupants, com
la retenció de 89 menors migrades durant el 2018
als Centres d’Internament d’Estrangers,11 els CIEs,
que va denunciar l’ONG Save the Children, o altres
com la relativa a la mort d’un menor a Almeria en una
contenció,12 actualment sota investigació.
A més dels problemes i vulneracions relatius a
l’acollida, l’estigmatització social del jovent migrat
en el seu conjunt i, especialment, del jovent originari
del Magrib, en un context d’auge de formacions
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polítiques ober tament racistes arreu d’Europa,
barreja la criminalització habitual del jovent, la
deshumanització per motius racistes i una percepció
inusualment desproporcionada de la inseguretat,
aplanant el camí a abusos com ara les batudes per
perfil racial i una major tolerància envers els discursos
d’odi. Per contrarestar l’estigmatització, els i les joves
migrades tutelades i ex tutelades protagonitzen
e x p e r i è n c i e s p i o n e r e s d ’a u t o o rg a n i t z a c i ó i
empoderament amb una premissa molt clara: “prou
parlar de nosaltres sense nosaltres”.13

Manifestació de la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucia, per Laura Ortiz.

L’Associació ExMenas, una
experiència organitzativa contra
la por i l’aïllament a Barcelona
Els discursos criminalit zadors contra el jovent
migrat no només no són innocus i contribueixen
decisivament a aïllar socialment aquestes joves i a
desprotegir-les encara més, sinó que han provocat
un repunt de la violència racista a Catalunya,
reflec tida en atacs com els que es van donar a
Canet de Mar, on un home va entrar en un centre de
menors armat amb un ganivet, i a Castelldefels, on
un grup de joves van irrompre amb actitud agressiva
en un altre centre de les mateixes característiques,
al març del 2019. Una de les veus que va emergir i
va guanyar centralitat durant la reacció posterior als
atacs, a nivell mediàtic i social, va ser l’Associació
d’ExMenas.

Formada per noies i nois que han passat per algun
moment pel sistema de tutela espanyol o que han
arribat a Catalunya per trobar-se de front amb
aquesta criminalització, l’associació es va crear per
construir un altre relat sobre el fet jove i migrat,
i contrarestar el discurs hegemònic, que associa
aquestes joves amb la criminalitat —malgrat que les
pròpies dades confirmen que més del 80 % no té cap
tipus d’antecedent—14 i amb la drogodependència.
Alhora, el col·lectiu pretén donar veu a una realitat
i, sobretot, a una per spec tiva completament
invisibilitzada als mitjans de comunicació, servir de
pont entre veïnat, entitats, institucions i jovent migrat
i denunciar les batudes racistes i la discriminació
i la situació d’abandonament de moltes joves
extutelades,15 que suposa, per a moltes d’elles —
es calcula que deuen ser 1.000 l’any 2019 només
a Catalunya— un salt al buit, perquè ja no poden
beneficiar-se de cap règim de protecció.16
L’Associació d’ExMenas és, fins al moment, l’única
experiència formal d’autoorganització del jovent
tutelat i extutelat a l’Estat espanyol, malgrat que
les experiències informals i associatives entre joves
autòc tones i migrades apareixen al caliu de la
situació, i que existeixen també altres entitats, com
ara l’experiència d’Extutelados/as, a Màlaga, que
treballen per implicar i assessorar joves migrades.

La vida als llimbs: llibertat
de moviments, frustracions i
resistències del jovent als camps
de refugiats i refugiades
La manca de lliber tat de moviments —i sovint
d’espai— marca la realitat de la vida del jovent als
camps de refugiades de la Mediterrània, atrapades en
una espera de final incert. Si bé pren formes diferents
als insalubres camps de Mòria de l’illa de Lesbos, on
romanen milers de refugiades que en els darrers anys
han entrat a Grècia buscant un futur en pau, i als camps
on la població palestina i sahrauí es refugien des de
fa dècades per assegurar —especialment en el darrer
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cas— la seva supervivència com a poble, esperant un
dret d’autodeterminació i de retorn que no arriba mai.
Per als joves refugiats i refugiades als camps de Grècia,
la situació és, simplement, “un infern”. A Lesbos, on es
confinen 9.000 persones en un recinte fet per acollir-ne
3.000, la desesperació de joves i adolescents —que
són un terç de la població del camp— davant la manca
d’accés a l’educació i deguda a les condicions indignes17
en què viuen ha generat, segons Metges Sense
Fronteres, una situació d’emergència per l’augment
dels intents de suïcidi i autolesions entre aquest grup
de població.18 D’altres, que han fet front a múltiples
vulneracions greus dels drets humans, incloent la
violència sexual, durant el trajecte fins a Europa, pateixen
de mutisme, atacs de pànic, agressivitat i malsons
constants. Algunes organitzacions subratllen la poca
atenció específica al jovent com a subjecte als camps
de refugiades, malgrat que aquest enfronta un elevat
risc d’exposició al trauma i a una mala salut mental,19 amb
majors nivells d’ansietat, mals psicosomàtics i depressió.
Malgrat tot, els i les periodistes que coneixen
bé la situació asseguren que les experiències
d’autoorganització, en general i també juvenils,
als camps de refugiades, existeixen, tot i no estar
formalitzades com a tal.
Força més consolidades estan les experiències
de resistència i autoorganització juvenil als camps
palestins i sahrauís. En el cas de la diàspora sahrauí,
formada per unes 174.000 persones localitzades en
5 campaments en ple desert algerià des de 1975,
l’esperança primerenca d’una ràpida solució al
conflicte amb el Marroc, en forma del referèndum
d’autodeterminació promès per l’ONU, s’ha esvaït
per donar pas a la dura lluita quotidiana contra les
condicions climàtiques hostils i un oblit creixent
de la comunitat internacional. 20 Entre les joves, la
perspectiva de no tornar en un futur proper a la
seva terra d’origen genera frustració i malestar.
Buscar formes de matar el temps, la manca de feina,
les creixents restriccions econòmiques i els anhels
de llibertat individuals i col·lectius generen, en el
jovent sahrauí, un desassossec que els empeny, en
alguns casos, a demanar un retorn a les armes, que
col·lectius com UJSARIO, les joventuts del Front
Polisario, intenten canalitzar en esforços polítics.
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Si, en aquest cas, nombrosos sahrauís tenen la
possibilitat d’estudiar a Cuba, Espanya o Algèria a
través de beques, un cop retornats i retornades dins
dels camps, la dificultat de trobar una feina ajustada
als seus estudis és un element més de frustració.21
Una situació similar a la que viu la quarta generació
de joves als camps de refugiades palestines de
l’Orient Mitjà, els més antics de tots els que existeixen
actualment, bastits després de la Naqba, la gran expulsió
el 1948 de milers de palestins i palestines de les seves
terres per part d’Israel. Aquesta solució —transitòria des
de fa més de 60 anys— genera una discriminació efectiva
a molts nivells envers el jovent palestí, començant per
un desavantatge comparatiu en l’accés a l’educació.
Al Líban, per exemple, les refugiades palestines tenen
un accés restringit a les escoles públiques i no poden
sufragar les privades. S’hi sumen la discriminació dels
drets civils i polítics dels i les residents als camps de
refugiades,22 les dificultats socioeconòmiques —el 70 %
de la població palestina jove al Líban és pobra i un 5 %
viu en la pobresa extrema—,23 les limitacions a l’hora
d’accedir a determinats tipus de feines i l’alta taxa d’atur
juvenil (36,4 %).
Tot plegat, agreujat per la doble diàspora del jovent
palestí que residia als camps de refugiades de Síria,24
que va veure les seves condicions empitjorades i els
seus drets vulnerats en un grau encara major, en haver
d’escapar al Líban fugint del conflicte actual al país.

Campaments de Tindouf, foto de Sarlin/e a Flickr.
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CAPÍTOL 8

Revoltes juvenils
pels drets
polítics, per la
democratització
i contra la tirania

“Desgraciat el poble en què la joventut no faci
tremolar el tirà”, deia el filòsof equatorià Juan
Montalvo. La lluita del jovent contra la tirania dels
autòcrates i per la democratització i els drets polítics
i culturals a la Mediterrània pren múltiples formes.
Algunes d’elles, com ara la mobilització que viu
Algèria, han fet tremolar —i molt— no només el quasi
nonagenari president del país Abdelaziz Bouteflika,
també tota la gerontocràcia d’antics llibertadors que
sostenia el règim.
És un moment fosc per als drets humans, apunta
Human Rights Watch, que parla d’un avenç global
de l’autocràcia1, però també un moment d’auge i
enfortiment de les resistències. Així, mentre al sud
d’Europa el jovent espera amb les defenses altes
davant d’una possible victòria electoral que porti
l’extrema dreta al poder — com ja ha succeït a
Itàlia—, al Nord d’Àfrica l’esperit de les inacabades
primaveres àrabs revifa per denunciar la manca de
llibertats, la situació socioeconòmica i l’asfixia a les
manifestacions culturals dels pobles.
En realitat, la lluita juvenil contra l’autoritarisme i la
tirania travessa pràcticament totes les vulneracions de
drets de les quals hem parlat fins ara, especialment
perquè és encesa, sovint, per l’empitjorament de les
condicions de vida i la manca de futur. La capacitat
de resistència i lideratge de les qui mantenen viva
l’esperança d’un canvi profund, però, fa necessari
posar una mic a d e llum a la foscor i d edic ar
aquest darrer capítol a destacar el context al Rif
marroquí i a Algèria, que actualment són escenari
de mobilitzacions inacabades, que poden dur a
canvis substancials en un futur proper. Només un
altre focus d’optimisme resisteix, a l’Orient Mitjà,
contra l’autoritarisme turc i els estralls de la guerra
a Síria, tot guardant com una llavor el projecte d’una
societat nova, amenaçada per la fortíssima repressió
d’Erdogan contra el poble kurd i les seves expressions
polítiques, al Kurdistan Nord, i per l’ocupació turca
de part de Rojava, el sud del Kurdistan.
Un dels processos més destacables de les tres
lluites és, a més del component juvenil, l’alt grau
de participació de les dones a la lluita, en el cas
del Kurdistan per la pròpia transformació de gènere
que es proposa, probablement l’experiment social
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de cons trucció feminis ta més impor tant dels
darrers 15 anys. I és que, als països mediterranis,
la població jove és el grup poblacional més gran,
xifres que contrasten amb les oportunitats reals de
participació política, d’emancipació econòmica i de
respecte social. 2
Segons el geògraf Laurent Chalard, al Marroc, però
bé és extrapolable als altres contextos, s’hi combinen
tres factors: l’autoritarisme, una economia fràgil fruit
de les polítiques d’ajustament i les privatitzacions i
un pic de naixements en les darreres dues dècades
i mitja, q ue augmenten consid erablement la
probabilitat d’esclat d’una revolució.3

El despertar del Hirak,
l’aixecament del jovent per
la justícia social al Rif

Manifestació al Rif, per Hirak News Casablanca.

El Rif només necessitava una espurna per incendiarse, i aquesta espurna va ser la mort de Mouhcine
Fikri, un venedor de peix que va morir triturat en
un camió de la brossa a Al-Hoceima, l’octubre del
2016, quan intentava recuperar la mercaderia que li
havia requisat la policia.4 Fikri, de 31 anys, pescava
il·legalment per guanyar-se la vida, en unes aigües
pràcticament privatitzades per a la pesca exclusiva
dels vaixells provinents de la UE. La seva precarietat
era la de la pràctica totalitat de la seva generació,

abocada a sobreviure de les remeses que arriben de
les seves familiar migrades, del cultiu de cànnabis i
del contraban a la frontera espanyola, en un Rif amb
una taxa d’analfabetisme i manca d’accés a l’educació
superior a la de la mitjana del país, sobretot a les àrees
rurals, on arriba al 45,7 %, amb especial incidència
en les dones, així com a amb índexs molt alts
d’abandonament escolar i amb un terç de la població
sobrevivint gràcies a l’economia informal. 5 En una
situació, a més, de desinversió i marginació econòmica
històrica i de militarització quasi permanent de la regió
des de la independència del Marroc.
El que va començar com una marxa de 18 quilòmetres
del dipòsit de cadàvers a la casa del jove pescador
per exigir que s’aclarissin les circumstàncies de
la seva mor t, va acabar fent aflorar de nou les
reivindicacions polítiques, econòmiques i culturals
d’aquesta regió majoritàriament amaziga, entre
elles, la construcció d’un hospital oncològic i d’una
universitat pública. Aviat la indignació va acabar
esdevenint autoorganització popular i conformant un
moviment per la justícia social anomenat Hirak (‘El
Moviment’), que s’ha estès ja a altres parts del país,
confirmant els majors temors del Makhzen6 (l’aparell
de l’Estat marroquí).
Després de mesos de protestes pacífiques a la regió i
d’una manifestació de més de 250.000 persones a AlHoceima, el període entre maig i juny del 2017 va tenir
lloc una ràtzia repressiva que va augmentar la tensió
dels enfrontaments amb la policia, i va acabar amb
la detenció —entre el 26 i el 31 de maig— de com a
mínim 71 persones entre aquesta localitat de la costa
nord i les ciutats veïnes d’Imzouren i Beni Bouayach7,
entre els quals —segons Amnistia Internacional—
desenes de nens i nenes, i la cara visible del
moviment fins aleshores, Nasser Zefzafi. Lluny de
desinflar les mobilitzacions, l’arrest de Zefzafi va ser
respost amb manifestacions de milers de persones.

“Les xifres de persones creuant a
Espanya des del nord del Marroc
es van multiplicar per sis el 2017,
e s p e c ia l m e nt d e s p ré s d e la
detenció de Zefzafi”
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L’onada de detencions massives va tenir, però, una
altra conseqüència esperada: l’èxode de joves que
estaven participant de la protesta a l’Estat espanyol
i a altres parts d’Europa. La pròpia agència Frontex
assenyalava la repressió de les protestes al Rif8 com
a una de les dues raons que explica que les xifres
de persones creuant a Espanya des del nord del
Marroc a través de la ruta de l’estret de Gibraltar es
multipliqués per sis l’any 2017 respecte l’any anterior,
especialment després de la detenció de Zefzafi.9
La protesta va repuntar especialment durant el judici
a 52 activistes rifenys a Casablanca, que finalment van
ser condemnats, un any després de la seva detenció,
el juny del 2018, a 300 anys de presó en conjunt.
Quatre d’ells, entre els quals Nasser Zefzafi, van
rebre condemnes de 20 anys de presó per “atemptar
contra la seguretat interna de l’Estat” i participar
en protestes il·legals. Els informes de l’Associació
Marroquina pels Drets Humans (AMDH) apunten
que, en total, més de mil persones haurien passat
per la presó per col·laboració, pertinença o suport
al moviment Hirak els anys 2017 i 2018,10 i segons
les estimacions de la seva expresidenta, Khadija
Ryadi, hi hauria encara entre 300 i 400 represaliats
per les protestes al Rif tancats a presó, mentre les
detencions i els judicis continuen. Per altra banda, en
aquest mateix període, com a mínim 66 persones que
havien estat detingudes en manifestacions massives
al Rif van declarar haver estat colpejades, asfixiades,
despullades, amenaçades de violació i haver rebut
violència verbal a mans de la policia,11 i 8 periodistes
van ser detinguts per cobrir les protestes.

de quilòmetres del Rif.13 D’altres, com Silya Ziani, una
jove 23 anys que va ser la primera dona detinguda a
les protestes del Rif,14 mentre acompanyava la família
de Zefzafi al judici del seu fill, a Casablanca, són les
activistes que van sostenir la lluita dels amazics del Rif
per la justícia social des dels primers mesos.
D’una forma similar, les protestes a Algèria han
convocat des de les generacions de dones joves,
al f a b e t i t z a d e s i a m b e s t u d i s, q u e a p rof i te n
l’escenari de canvis oberts per empènyer cap a
transformacions socials profundes, fins a veteranes
lluitadores per la independència algeriana com
Yamila Buhired, de 84 anys, que ha tornat al carrer
per desempolsar les velles consignes d’igualtat que
les van condemnar a l’oblit després del cop militar al
primer president de l’Algèria independent, Ahmed
Ben Bella, el 1965.

Un dels fets més destacables, com s’apuntava més
amunt, de l’evolució del Hirak és la feminització de
la protesta, especialment després de les detencions
massives del 2017, en un procés —deixant de banda
les especificitats en la qüestió de participació de
les dones a les societats amazigues del Rif— molt
habitual en aquest tipus de contextos, de substitució
per la falta de cossos militants, que obre espai a
l’entrada de les dones i de lideratges femenins a les
organitzacions i moviments.12
Moltes de les dones que participen del moviment són
familiars dels centenars de presos polítics dispersats
en 10 presons marroquines, algunes d’elles a milers
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Familiars de presos del Rif demanant la seva llibertat, per Hirak News Casablanca.

Fora la gerontocràcia.
Joves i dones capitanejant
la fi d’una època a Algèria
Quan, el 2014, Abdelaziz Bouteflika va decidir
presentar-se al seu quart mandat com a candidat
presidencial pel Front d’Alliberament Nacional (FLN),
pràcticament octogenari, malalt i debilitat fruit d’una
embòlia cerebral, es va fer un silenci incòmode a
Algèria. Encara recuperant-se i tot just aterrat d’una
convalescència de tres mesos en un hospital de
París, Bouteflika no va participar de cap acte de la
campanya electoral i, tot i així, va vèncer amb més
del 80 % dels vots. Entre acusacions de frau, un
moviment ciutadà nascut al caliu de les primaveres
àrabs, Barakat, es va atrevir a qüestionar no només
el veterà president, també a l’oposició, per bloquejar

canvis substancials cap a la democratització i la
justícia social. En aquell moment, l’oposició pública
a Bouteflika, com a mínim la que s’atrevia a parlar
públicament, era marginal, i els membres de Barakat
declaraven a la premsa “potser el canvi no el veurem
nosaltres, però cal sembrar la llavor”.15
Cinc any s d e s pré s, i am b un c inq uè mand at
presidencial de Bouteflika a l’horitzó, anunciat al febrer
de 2019, el jovent algerià va dir: “Amb 20 anys n’hi ha
prou”.16 Milers de joves es van manifestar el 22 de
febrer, en una mobilització inaudita per al país, que no
s’havia produït ni tan sols durant les primaveres àrabs, i
van ocupar els carrers amb missatges com “O marxeu
vosaltres, o marxem nosaltres” per exigir un canvi real
de règim, amb la força no només de la protesta, també
demogràfica: les persones menors de 30 anys són el
60 % de la població a Algèria,17 mentre que la major
part del govern fins al moment tenia més de 70 anys.
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El 26 de febrer, les protestes es van estendre i van
tenir lloc una desena de manifestacions estudiantils
arreu del país, atorgant a les protestes un caràcter
nacional que constituïa, també, una novetat.18
Finalment, després de mesos de mobilitzacions,
el 2 d’abril Abdelaziz Bouteflika va anunciar la
seva renúncia, deixant la tutela del país en mans
del general Ahmed Gaïd Saleh, però aquesta
petita vic tòria no només no va aturar la lluita,
sinó que les protestes juvenils i estudiantils van
continuar, reivindicant un procés real de transició
i la desmilitarització de les institucions polítiques
del país.
Lluny de calmar l’ambient, Gaïd Saleh ha optat per
la mà dura contra les manifestacions estudiantils
setmanals, i també ha prohibit —a mitjans de juny
de 2019— onejar la bandera amaziga a les protestes.
S’han detingut 18 persones per “atemptat a la unitat
nacional”, furgant a la ferida encara oberta d’un
fet que aixeca sensibilitats, el de la massacre de
125 persones durant la repressió governamental a
l’aixecament de popular del 2001 a la Cabília, tot just
encetat el govern de Bouteflika.
És en aquest context que les dones, i especialment
les joves algerianes, han aprofitat el renaixement
de la societat civil al país, i l’obertura d’un nou
escenari polític i generacional, per reapropiar-se
massivament de l’espai públic.19 Mares de família,
estudiants, advocades, periodistes i dones rurals
lluiten colze a colze al carrer per posar a l’agenda
política de la transició la defensa dels drets de les
dones, en un país on l’avortament, el sexe fora del
matrimoni i les relacions homosexuals, entre moltes
d’altres restriccions, estan prohibits. Al carrer, també
hi han baixat antigues combatents per la llibertat
d’Algèria que, com en tants altres contextos, van
ser obligades a tornar a casa després del conflicte,
com l’esmentada Yamila Buhired, exmilitant de l’FLN,
que viu la mobilització com si fos una “segona Batalla
d’Alger”,20 mentre aconsella al jovent que no es deixi
prendre la revolució que li van furtar a ella.
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Conclusions

A l a M e d i t e r r à n i a , l ’a v e n ç i l ’e x p a n s i ó d e
l’autoritarisme i la probabilitat d’un augment de
la conflic tivitat, de l’esclet xa de pobresa i dels
fluxos migratoris a causa de l’emergència climàtica
no semblen un horit zó molt esperançador per
al re s p e c te al s d re t s h u ma n s i fo na m e nt al s.
Especialment, en el cas dels i les joves, que, com
s’extreu del recorregut de l’informe, no disposen
d’una estructura normativa i formal de protecció
als seus drets específic s com a joves, en bona
part, també, per la complexitat de definir aquesta
categoria de forma homogènia.
Paral·lelament, no es pot ignorar l’atac generalitzat
al sistema de drets humans, alimentat per un canvi
de paradigma cap a la militarització i securitització
global. Un procés que, a més a més, ha contribuït
a deshumanitzar i criminalitzar encara més els i les
joves i a devaluar les seves vides i cossos, tant en el
cas del jovent que creua fronteres a la recerca d’un
futur més digne, com en el d’aquell que fuig d’un
reclutament forçat quasi segur a les guerres que es
lliuren a la regió, les dones i les persones LGBTI+.
A mode de resum, pel que fa a les vulneracions que
travessen el jovent de la regió en el seu conjunt,
trobem que:
• El retorn del servei militar obligatori, la persecució
a l’objecció de consciència i el reclutament
forçat formen part d’una estratègia global per
a la militarització dels territoris i responen a
interessos que no van a combatre els problemes
estructurals que pateix el jovent, sinó a posar-lo
en perill.
• La detenció i empresonament arbitrari i sistemàtic
de menors a territoris com el Sàhara Occidental
i Palestina, o de menors migrats en CIEs a l’Estat
Espanyol, constitueix no només una violació
dels seus drets, sinó també un incompliment
sistemàtic i greu de tots els mecanismes de
protecció de la infància.
• La privatització i sobreexplotació de les terres,
així com la construcció de grans infraestructures
innecessàries sota una falsa idea de progrés,
contribueix a empitjorar les condicions
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socioeconòmiques i les perspectives de futur
de les persones joves, a més de destruir el
medi ambient i els mètodes de subsistència
i con s ag r ant l ’ ú s d e tot s el s rec ur s os a la
maquinària neocolonial i depredadora.
• S’albira una cer ta ober tura — si bé a mitjà
termini— en la situació de les vulneracions del
dret al propi cos i dels drets sexuals, impulsada
sobretot pel naixement de nous col·lec tius
de joves feminis tes i LGBTI+, que, malgrat
pateixen encara una forta persecució per part
d’alguns es tat s de les ribes sud i es t de la
Mediterrània, han aconseguit reobrir el debat
sobre la necessitat de despenalitzar les llibertats
i d’acabar amb la impunitat de les violències.
A la riba nord, en canvi, l’auge de formacions
d’extrema dreta tradicionalista amenaça de forma
material els avenços en els dret a l’avortament i a
la protecció enfront de les violències de gènere i
LGBTIfòbiques que pateixen les joves.

terra, al retorn, al propi cos, a migrar i a la llibertat
de moviment s, arreu de la regió, a cada país,
agermana en un element comú el jovent de tota la
Mediterrània i constitueix una dosi d’esperança i
d’optimisme, dipositat en l’agència i la determinació
d’aquests i aquestes joves i les que han de venir.

• És previsible que la situació de vulneració de drets
dels i les joves que migren, però també de les que
es queden als seus països, empitjori encara més
per l’augment de la repressió en diversos punts
de les riberes sud i est de la Mediterrània, l’alta
taxa d’atur, l’avenç de la desertificació i, al seu
torn, del desplaçament provocat per l’acció de les
empreses transnacionals i extractives.
• La nova estratègia de política migratòria de la
Unió Europea, que externalitza les seves fronteres
i, per tant, aquests espais d’inexistència de drets
i de vulneracions impunes i invisibles, contribueix
i contribuirà encara més a erosionar el dret a
migrar, el dret a la vida i, especialment, el dret a la
integritat física i mental del jovent.
• El sorgiment de nous moviments de protesta que
busquen transformacions profundes, especialment
al Nord d’Àfrica, obren la porta a l’empoderament
juvenil en la defensa dels drets i al revifament
de les lluites nascudes al caliu de la truncada
primavera àrab.
L’existència, en general, de lluites i resistències
juvenils pel dret a la vida, a la pau, al treball, a la
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