Sanaa Taleb és una marroquina de 33 anys que ha estat vivint els últims 5 anys a Grècia. Havia estat
treballant en una botiga del centre d’Atenes fins el 4 d’Abril quan va ser detinguda per no tenir el
permis de residència del país. Com a la resta de les migrants detingudes, la van internar al centre de
detenció per a dones a Elliniko (Atenes). Aquest centre té una capacitat de 120 persones, i apart de
tot el demés, ha estat acusat/denunciat diverses vegades de les seves horribles condicions de
detenció.
Com que s’estava apropant el limit de 6 mesos (limit de detenció administrativa per migrants sense
residència anunciat en un passat) Sanaa va ser informada per la decisió del director de “aliens police
directorate” de la extensió de la seva detenció per un periode de tres mesos més. Juntament amb
una altre companya presa I amb el suport de grups de solidaritat van començar a protestar per
aquesta decisió I les condicions amb les que estaven empresonades no acceptant els àpats que les
autoritats els hi donaven. Algunes companyes preses que anaven a formar part de la protesta, van
ser forçades a renunciar després de les amenaçes per part de guardes de presó de les conseqüències
que hi haurien.
El Dijous 5/11 ,com que estava continuant la seva protesta, li van fer saber que l’anaven a posar en
llibertat. No obstant, el seu entusiasme no va durar massa, al ser portada enmanillada cap a Attica
Aliens Police Directorate a Petrou Ralli I després cap a l’aeroport. Quan va adonar-se’n que
l’anaven a deportar es va defensar. Tal com ella denuncia, els policias que l’acompanyaven la
golpejarem, la van estirar dels cabells I li van tancar la boca amb les mans. Tot això mentre ella
estava agafada de mans I peus. Sanaa va aconseguir aturar la seva deportació, però sortint-ne amb
càrrecs penals de desobediència I destrucció de la propietat ( danys al cotxe de policia).
Estem davant del primer cas que una migrant és acusada de desobediència perquè no va consentir la
seva deportació. A pesar de la demanda constant de testificar davant la presència de la seva
advocada oer les condicions de l’operació de deportació, no li va ser permès I el dia següent es va
intentar de portar un testimoni (sense èxit) sense cap suport legal.
Després del seu retorn al centre de detenció d’Elliniko el 6/11, ella va continuar la seva protesta. No
obstant els guardes van començar a refusar el menjar dels grups de solidaritat que enviaven a les
detingudes, posant-la sota pressió I a la vegada intentant que les altres detingudes es poséssin en
contra seva I aïllar-la. Al mateix temps van negar-se a donar-li les pastilles que necessitava per
poder dormir a pesar dels diagnòstics dels doctors sobre les conseqüències de la seva prolongada
detenció sobre la seva salut.
Cap a finals de Novembre va ser hospitalitzada sota vigilancia I basat en l’informe mèdic va fer una
petició que també va ser rebutjada.
La moral de Sanaa no es va mermar. És més, el 14/12/2015 va començar una vaga de fam de dos
dies juntament amb altres detingudes guanyant part de les seves demandes les quals tenien molt a
veure amb la millora de les condicions de la presó. El 8 de Juny (divendres) Sanaa Taleb va ser
“sentenciada” pels policies a tres mesos més de detenció. És el primer cas que sapiguem que una
dona migrant ha de complir tot un any de detenció administrativa.
El paper justificant que li van donar, diu que la seva detenció es va prolongar perquè la seva
detenció està pendent, ignorant el fet de que la seva demanda d’asil encara no ha estat examinada.
Sanaa encara s’enfronta a judici per càrrecs a que la van acusar el dia del seu intent de deportació.
Va ser portada quatre vegades a judici però totes elles el seu cas va ser posposat.
. El nou judici serà el 31 de Maig del 2016.
La seva demanda d’asil va ser examinada a mitjans de Febrer I va ser denegada. La seva advocada

ha recorregut la decisió, la qual suposadament s’examinava el 9 de Març però ha estat igualment
postposada.
A la seva cara no només I veiem una migrant que s’aixeca en contra del mecanisme racista antimigrant
que l’ha tancat a ella en un camp de concentració modern.
Podem distingir-hi una lluita simultània contra el món patriarcal que espera que les presoneres
acceptin la seva situació.
Veiem una lluita de classe contra l’explotació I l’invisibilitat a les quals les parts més infravalorades
del món són sotmeses. Una lluita contra un sistema de segregacions hostils tal com la que hi ha
entre les refugiades I les migrants, la qual mentre els hi guinya l’ull als primers amb treball barat a
les altres els hi ensenya els dents afilats.
Perquè el tancament en els camps de concentració moderns és part de la guerra total contra les
migrants , la qual s’està duent a terme a les fronteres a on són mortes o atrapades, als ghuettos de la
ciutat a on són condemnades a viure, a les fàbriques o camps a on són explotades.
Fem costat a Sanaa I les altres internes per totes les raons del món. Convidem a totes les camarades
que veuen la importància d’aquest cas a organitzar accions de solidaritat. Per mostrar una vegada
més que la lluita contra un món racista I explotador no té fronteres. Per trencar d’una vegada per
totes el mur d’invisibilitat que ens intenten imposar I qualsevol forma de discriminació que intenta
dividir-nos.
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