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Resum:

Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem denunciar la situació de violació dels drets humans i la persecució del moviment

estudiantil que està patint el poble marroquí. Recolzem plenament les protestes estudiantils del país i volem refermar la nostra solidaritat

amb els 14 companys en vaga de fam. Considerem absolutament intolerables les actuacions abusives i reiterades dels cossos policials i

exigim a les autoritats competents locals, nacionals i internacionals que clarifiquin els fets i actuïn en conseqüència.

  

Per un moviment estudiantil fort i articulat, conscient i reivindicatiu! Per la solidaritat entre pobles!

  

Solidaritat amb les estudiants marroquines!
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Des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem denunciar la situació de violació
dels drets humans i la persecució del moviment estudiantil que està patint el poble marroquí.
Recolzem plenament les protestes estudiantils del país i volem refermar la nostra solidaritat
amb els 14 companys en vaga de fam. Considerem absolutament intolerables les actuacions
abusives i reiterades dels cossos policials i exigim a les autoritats competents locals,
nacionals i internacionals que clarifiquin els fets i actuïn en conseqüència.
  
Per un moviment estudiantil fort i articulat, conscient i reivindicatiu! Per la solidaritat entre
pobles!
  

Solidaritat amb les estudiants marroquines!

 

  

Estudiants marroquins en vaga de fam
 
Un grup de 14 universitaris de Marrakech porta 44 dies en vaga de fam. Estan engarjolats després
de dues protestes estudiantils a la capital.
  
Les condicions dels universitaris al Marroc no són les millors. Quan una vintena d'estudiants va
resultar intoxicada a un dels restaurants del campus, el passat 25 d'abril, els joves es van organitzar
en una marxa cap a l'hospital on estavan ingressats els seus companys. Repetien reivindicacions
que no eren pas noves, com ara la gratuïtat del transport urbà pels estudiants amb menys recursos i
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l'augment de les beques fins a l'equivalent a uns 130 euros.
  
La protesta va esdevenir una batalla campal entre estudiants i policia. Gairebé un mes després, el
14 de maig, 2.000 universitaris iniciaven una marxa fins al rectorat, amb l'objectiu de parlar amb
l'equip de direcció de la universitat. De nou, els cossos de seguretat de l'estat van actuar durament, i
van detenir més de 300 estudiants. La majoria van ser alliberats de seguida, excepte un grup de 18
persones, a les que es considera dirigents de la protesta, ja que pertanyen al sindicat Unió Nacional
d'Estudiants Marroquins (UNEM), de pensament comunista revolucionari.
  
Els 18 van ser torturats durant els primers dies d'estància a la pressó, i van iniciar una vaga de fam.
Després de 44 dies sense menjar, quatre estudiants n'han desistit, i la resta s'enfronta a la fase
crítica del procés. És per això que l'Associació Marroquina pels Drets Humans (AMDH) ha convocat
una vaga de fam simbòlica de 24h per avui, dia 23 de juliol. També estan recollint signatures amb el
document que hi ha tot seguit.
   
 Recogida de firmas para salvar la vida y liberar a los estudiantes en huelga de hambre
encarcelados en la prisión de Marrakech.
  
Mediante la presente, nos dirigimos a las instancias locales y a los parlamentos europeos para
instarles a intervenir, urgentemente, para salvar la vida de los estudiantes detenidos en la prision de
Bou Lamharaz de Marrakech.
  
Un total de 18 jovenes estudiantes, entre ellos una joven, entraron en su cuarta semana de huelga
de hambre indefinida en protesta sobre su encarcelamiento tras ser detenidos por protagonizar
manifestaciones y protestas, pacificas, en el seno de su sindicato estudiantil UNEM, para reivindicar
la mejora de sus condiciones estudiantiles.
  
El supuesto crimen de estos estudiantes fue el uso de su derecho a la palabra, a la libre expresión y
al derecho a manifestar, abiertamente, su desacuerdo con la política de exclusión ejercida por las
autoridades universitarias y estatales.
  
Nuestro llamamiento para salvar y liberar estos estudiantes viene motivado por el principio de
ASISTENCIA A PERSONAS EN RIESGO INMINENTE DE MUERTE y por el ejercicio del derecho a
la libre expresión recogido en las convenciones internacionales y la Carta magna de los DDHH.
  
Debido a la extrema urgencia y gravedad de los hechos, las firmas recogidas se entregarán a partir
de la próxima semana ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Parlamento Belga. Así
como a los medios de comunicación y la prensa.
  
Si quieres unirte a esta campaña y ayudar a salvar la vida de estos estudiantes, envía tu firma, con
tu nombre y apellidos, nacionalidad y profesión a la siguiente dirección de correo electrónico:
  
etudiants.detenus.marrakech@gmail.com
   

+info:
 

 Portal jove.cat
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 Diari Público
  

 Blog de suport als estudiants detinguts (en àrab)
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