RESOLUCIÓ
Barcelona, 26 de juny del 2017

Posicionamient de JSC Barcelona sobre la situació política a Guinea Equatorial
Si fem un cop d’ull als conflictes polítics de caire internacional trobem moltes
opinions i posicionaments sobre conflictes com ara l'israelino-palestí o el del Sàhara
Occidental. Però, hi ha un altre estat africà, també excolònia espanyola, del que no
es parla gaire i que tampoc té una situació política positiva. Parlem de Guinea
Equatorial.

Per entendre la situació actual, cal repasar breument la història equatoguineana. El
territori va ser descobert pels europeus el 1471 per l’almirall portugués Fernando
Poo i des de Bioko, illa batejada amb el nom de dit almirall portugués, es
conquereixen també algunes illes properes i el territori continental que encara avui
dia conformen Guinea Equatorial. No obstant, la historia de Guinea Equatorial està
fortament influenciada i relacionada amb Espanya. Guinea Equatorial és domini
espanyol des del 1778, colònia des del 1926 i una provincia d’ultramar des del
1956. És als anys seixanta quan dins d’un procés de descolonització tutelat per
l'ONU, es convoca un referèndum per aprovar la constitució del futur estat.

Els problemes del nou estat comencen aquí, un cop independitzat el 12 d’octubre
del 1968, amb Francisco Macías com a president, qui instaura una dura dictadura.
En aquest context creix un sentiment antiespanyol entre els locals i a la primavera
del 1969 els civils i tropes espanyoles al país han de fugir de forma preventiva. Les
relacions amb l’antiga metròpoli es trenquen sense cap mena de mediació. La
repressió de Macías acaba el 3 d’agost del 1979 quan el seu nebot, Teodoro Obiang,
pren el poder gràcies a un cop d’estat.
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Les promeses de democratització del nou president, no van ser posades mai a la
pràctica, tot i que la població mirava meravellada la transició que en aquell mateix
moment es produïa a Espanya i esperava que a Guinea Equatorial passés una cosa
semblant. La repressió política de d’Obiang és bàsicament un copia i pega de la del
seu tiet. La creació de succesives constitucions (4) des de la seva entrada per
legitimar-se, la desaparició d’activistes, la tortura, la carent llibertat de premsa, la
falta de garanties jurídiques reals, ser un estat clau per als traficants de persones i la
manipulació dels procesos electorals (es celebren eleccions cada set anys i sempre
guanya Teodoro i normalment la resta de partits són prohibits) fan que diverses
organitzacions com Human Rights Watch o Amnistía Internacional considerin al
règim de Guinea Equatorial un dels règims més repressius del món. És, a més, el
més llarg de tota Àfrica (1979-fins l’actualitat). I sembla estar lluny d’acabar-se
perquè el fill d’Obiang, Teodorín, ja ha sigut anomenat successor del règim i de la
saga familiar. De totes maneres hi ha una certa esperança perquè s’ha constituït un
govern a l’exili amb l’intenció d’instaurar una democràcia constitucional.
Per si fos poc, alguns interessos econòmics estan en joc. A mitjans dels anys noranta
es va descobrir petroli i a partir d’aquell moment l’economia creix en un 33% anual.
Desgraciadament aquests beneficis no van a parar gairebé a la població, sinó que
serveixen per engrandir les butxaques d’Obiang a comptes bancaris europeus,
creant una gran desigualtat econòmica. Però com que hi ha petroli de per mig, cap
govern exterior parla de Guinea Equatorial. De fet els presidents espanyols a partir
de Felipe González i l'exrei Juan Carlos sí que han mantingut certes relacions amb el
govern de Teodoro Obiang, però per recolzar la “democràcia” del país i sobretot els
interessos que té Repsol a la zona.
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És per la revisió històrica del país africà i tots els motius esmentats que la JSC està a
favor de:
-La celebració d’eleccions lliures, més sostingudes en el temps i amb garanties
jurídiques. Uns comicis on tots els partits puguin concórrer, celebrats amb més
regularitat i amb la seguretat de que no hi haurà una manipulació posterior.
-L’establiment de Guinea Equatorial com a estat federal. Com a federalistes i
conscients de la dispersió geogràfica entre els territoris del país, proposem que
aquest s’administri seguint un model federal. És una forma a més de descentralizar
un poder central ferri.
-El reconeixement de tots els grups ètnics a Guinea: L’aillament entre els territoris
del país i la seva riquesa històrica

fan que hi hagi distintes ètnies. Només

reconeixent aquesta diversitat podem evitar possibles conflictes ètnics.
-La laicitat: Guinea Equatorial no és un estat religiós però tampoc obertament laic.
Això va en la línia de la llibertat d’expressió.
-Protecció dels drets de les dones, infants i altres col.lectius de risc pel tràfic de
persones. Cal protegir als grups més vulnerables per al tràfic de persones.
-La fi de la repressió violenta: Un estat policial que reprimeix la llibertat de
consciencia i de premsa no és compatible amb els principis d’un estat de dret.
-La tornada dels polítics exiliats a Guinea. La tornada dels polítics exiliats només
serà possible en un estat on existeixi llibertat d’expressió i per tant garanties
democràtiques, sempre i quan no s’imposin per la força.
-Un repartimient just dels ingressos del país: La població equatoguineana té el dret
de veure reflectit en el seu nivell de vida i renda el creixement econòmic que
experimenta tot evitant que sigui desviat per a l’interés d’una minoria. De fet si la
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riquesa s’administrés adequadament els equatoguineans tindrien un nivell de renda
com el dels grecs o portugesos.
-La diversificació de l’economia del país: Si Guinea Equatorial només viu del petroli,
aquest factor crea inseguretat econòmica a llarg termini. Proposem que s’inverteixi
en altres indústries, per exemple en energies renovables.
-Més inversió en serveis públics: Amb una bona administració dels diners en el
sector públic l’assistència mèdica, jurídica, social... o sigui, la qualitat de vida,
milloraria notablement.

En resum, el nostre posicionament és contrari a la república presidencialista en el
marc d’una dictadura militar que ara existeix a Guinea Equatorial. Som favorables,
per tant, a la creació d’un estat democràtic, federal i en un marc de llibertat,
allunyat dels poders polítics i econòmics que el corrompeixen actualment. Entenem
que només així Guinea Equatorial serà per fi un estat lliure i totalment sobirà.
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