Πρωταθλητές με μετάλλια στον
δρόμο της προσφυγιάς
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Η οικονομική ανέχεια και η ανεργία διώχνουν τη νεολαία από το Μαρόκο. Αθλητές και
καλλιτέχνες μπαίνουν σε βάρκες με προορισμό Ευρώπη. Θέλουν ένα καλύτερο μέλλον,
που δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους.
ΟΑνουάρ Μπουκχαρσά είναι πρωταθλητής του Taekwondo από το Μαρόκο. Έχει πάρει μέρος σε
πολλούς τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς αγώνες και έχει κερδίσει πολλά μετάλλια. Η
μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το 2009 στους Παναραβικούς Αγώνες Taekwondo. Για τα μετάλλιά
του έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανος. Σήμερα ο μαροκινός πρωταθλητής ζει ως παράτυπος
μετανάστης στην Ισπανία.

Πάλημε τα κύματα
Βιντεοσκόπησετη φυγή του μέσα σε μια βάρκα μαζί με άλλους μετανάστες και το βιντεάκι έγινε
viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείχνει τον Ανουάρ στη Μεσόγειο, στη μέση του πουθενά,
να πετά το μετάλλιο στη θάλασσα. Με την κίνηση αυτή θέλησε να στείλει στην ανθρωπότητα ένα

μήνυμα, όπως λέει ο ίδιος. Γιατί στο Μαρόκο τα μετάλλια συνδέονται με κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας. Μετά από 4 ημέρες πάλης με τα κύματα το καράβι του έφτασε στις Κανάριες Νήσους. Και
από εκεί πήρε άλλο καράβι προς την Ισπανία. Σήμερα ζει στη Γρανάδα χωρίς χαρτιά. Μέσω Skype
περιγράφει το επικίνδυνο ταξίδι και εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην προσφυγιά:
"Δενφοβόμουν, ήθελα να τα αφήσω όλα πίσω μου", λέει, "την υποτίμηση και όλα όσα μου ήταν
εμπόδιο. Είπα στον εαυτό του, καλύτερα να πεθάνω στην ανοιχτή θάλασσα παρά στη χώρα μου.
Αφιέρωσα όλη μου τη ζωή στο Taekwondo. Όταν μεγάλωσα, έζησα μέσα στην ανεργία. Οι γονείς
μου δεν έχουν κλεφτά, είναι φτωχοί. Η πόλη μου δεν με βοηθάει, δεν έχει υποδομή. Και δεν είμαι ο
μόνος".
ΟΑνουάρ Μπουκχαρσά κατάγεται από την παραλιακή πόλη Σάφι, κοντά στο Μαρακές. Αν και
θεωρείται μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές της χώρας με εργοστάσιο
παραγωγής φωσφορικού άλατος, οι κάτοικοι υποφέρουν από τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την
υψηλή ανεργία και τις κοινωνικές εντάσεις.

Προορισμόςη Ευρώπη
Πολλοίπαραπονιούνται ότι από τον παραγόμενο στην περιοχή πλούτο δεν έχουν καμιά
συμμετοχή. Το ίδιο πιστεύει και ο προπονητής του Ανουάρ, ο Μοχάμεντ Σαντεντίν, που προπονεί
παιδιά και ενήλικες, με σκοπό να τους προσφέρει μία άλλη διέξοδο. "Δεν υπάρχουν προοπτικές
εδώ. Είναι μια περιθωριοποιημένη πόλη. Δεν έχει αυτά που θέλουν οι νέοι. Οι δυνατότητες να
ασχοληθούν με τον αθλητισμό είναι περιορισμένες. Θέλω να κάνω τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό
το σπορ και να τα αποτρέψω από άλλα πράγματα, όπως τα ναρκωτικά, που στην περιοχή μας
εξαπλώνονται".
ΣτηΓρανάδα ο Ανουάρ προσπαθεί να πάρει χαρτιά. Δεν έχει κανέναν που να μπορεί να τον
βοηθήσει. Προπόνηση έχει να κάνει καιρό. Την ίδια ώρα στο Μαρόκο οι εφημερίδες ασχολούνται
με άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Λίγες μόνο ημέρες μετά τη φυγή του πρωταθλητή στο
Taekwondo με βάρκα, μια ομάδα άλλων μαροκινών αθλητών από το ποδόσφαιρο με μιαν άλλη
βάρκα πήραν τον δρόμο της φυγής. Το ίδιο κάνουν και πολλοί καλλιτέχνες. Όλοι τους με
προορισμό την Ευρώπη.
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