PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS
(CUP) A LA JUNTA DE PORTAVEUS PER AL RECONEIXEMENT DEL MOVIMENT POPULAR
RIFENY I ALTRES MOVIMENTS I AGENTS SOCIALS IMPLICATS EN LA RECERCA DE SOLUCIONS
1. Atès que els principis de llibertat d’expressió i de reunió són un element fonamental en la protecció
dels drets humans.
2. Atès que, des del 28 d’octubre de l’any passat, després que el pescador Mouchine Fikri morís aixafat
dins un camió d’escombraries en el transcurs d’una intervenció policial, van començar una sèrie de
manifestacions d’indignació a tot el Rif.
3. Atès que aquestes manifestacions han anat creixent, consolidant-se i assumint com a pròpies un
conjunt de reivindicacions.
4. Atès que aquestes reivindicacions són de caràcter pacífic, i estan centrades en la petició de valors
democràtics, de drets humans i de reconeixement dels trets culturals i lingüístics del poble rifeny.
5. Atès que el govern marroquí ha reaccionat augmentant les dotacions militars i policials, ja
històricament molt concentrades a la regió.
6. Atès que els drets de reunió i lliure circulació, així com la llibertat d’expressió, han estat els objectius
prioritaris a contenir per part d’aquestes dotacions policials i militars.
7. Atès que els diversos comitès de suport al Moviment Popular Rifeny a Catalunya demanen atenció
sobre aquest assumpte a les institucions.

A petició dels diversos comitès de suport al Rif, que senten com a pròpies les institucions dels
ajuntaments de les viles i ciutats de Catalunya on s’han organitzat, els grups municipals sotasignants
presentem el suport als següents compromisos:
Primer: Mostrar el nostre rebuig incondicional a tota forma de violència que s’exerceixi contra la llibertat
d’expressió.
Segon: Mostrar la preocupació profunda pel procés de militarització del Rif, que impedeix l’exercici d’un
diàleg normalitzat.
Tercer: Instar a la consideració, per part de les institucions governamentals del Regne del Marroc, del
Moviment Popular Rifeny i altres moviments i agents socials implicats en la recerca de solucions com
interlocutors amb qui discutir al voltant de les reivindicacions que integra en el seu si.
Quart: Fer difusió d’aquesta declaració institucional i el compromís d’elevar-la al Govern de la
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
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