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Caravana Frontera Sud 2019

CARAVANA FRONTERA SUD 2019

La Caravana Obrim Fronteres és una xarxa d'activistes i col·lectius diversos que treballa a nivell estatal des d'una
perspectiva feminista i antiracista per sensibilitzar i mobilitzar a la societat en la defensa dels drets de les persones
migrades i en recerca de refugi, així com visibilitzar les violacions a drets humans que generen les polítiques de
tancament de fronteres actualment.

La seva activitat central és la organització d'una caravana itinerant des de diferents punts de l'Estat cap a una
destinació estratègica amb l'objectiu de denunciar els impactes de les polítiques migratòries en aquell territori i teixir
aliances i xarxes de solidaritat i suport entre els diversos col·lectius a nivell estatal i europeu.

Després de les caravanes anteriors a Grècia (2016), Melilla (2017) i Itàlia (2018), aquest any la Caravana posa el
focus a la Frontera Sud (Andalusia i Ceuta) per les següents raons: es tracta de la principal via d'entrada a Europa
(amb 58.000 arribades durant el 2018), on han augmentat considerablement les morts de persones migrades a les
seves costes, on existeix una situació generalitzada d'explotació laboral gravíssima al camp de milers de persones
(especialment dones) i on, des de les últimes eleccions autonòmiques al desembre del 2019, governa una coalició
de partits de dreta i extrema dreta. La violència institucional i l'abandonament humanitari que es produeix en aquest
territori és alarmant i d'una gravetat enorme.

Davant d'aquesta situació, els objectius de la Caravana per aquest any son els d'incrementar els continguts de
sensibilització respecte a caravanes anteriors per poder-los articular amb accions de denúncia en la zona de la
Frontera Sud i augmentar l'impacte d'aquestes accions sobre la societat civil. Concretament, de la mà de les entitats
locals es pretén conèixer i visibilitzar les condicions en les que es troben el CATE (Centre de Atención Temporal a
Extranjeros) de Motril i el CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) de Tarifa, la situació de les dones
marroquines temporeres a la zona de Huelva, la violència institucional que succeeix a la tanca de Ceuta i com
s'estan realitzant els rescats a la zona de l'Estret, entre altres qüestions.
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