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DECLARACIÓ DE SUPORT A HELENA MALENO 

Aprovada pel Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional el 30 d’abril de 2021 

El 23 de gener de 2021, la defensora de drets humans Helena Maleno va ser deportada i 
expulsada del Marroc quan tornava d'un breu viatge de treball a l’Estat espanyol. El Marroc ha 
estat el país de residència d'Helena i la seva família durant els últims 20 anys. Després de ser 
objecte d'una violenta i sobtada deportació, l’activista es va veure obligada a romandre diverses 
setmanes separada de la seva filla menor d'edat, tement per la seguretat de la mateixa mentre 
romania al país que l'havia expulsat. Tot i que tant els tribunals de l’Estat espanyol com del 
Marroc han reconegut que la tasca d'Helena Maleno no és delicte, la  criminalització 
orquestrada durant anys des del Ministeri de l'Interior d'Espanya - i en concret, de la Unitat 
Central de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Policia Nacional 
espanyola- ha aconseguit que Helena Maleno i la seva família hagin hagut d'abandonar 
forçosament la seva llar. 
 
Helena Maleno és defensora de drets humans i fundadora del Col·lectiu Caminando Fronteras. 
És experta en migració i tràfic d'éssers humans, centrada en drets de dones i infància. La seva 
tasca de defensa ha permès salvar la vida de més de 100.000 persones migrants a les nostres 
fronteres, tal com registra Caminando Fronteras. Compta amb el reconeixement de l'ONU i les 
principals organitzacions internacionals de drets humans, destacant el suport de la relatora 
especial de l'ONU sobre execucions extrajudicials, sumàries o arbitràries i la relatora especial 
de l'ONU sobre la situació de persones defensores de drets humans. Ha estat distingida amb 
més de vint premis de drets humans nacionals i internacionals, i recentment ha estat nomenada 
doctora honoris causa per la Universitat de les Illes Balears. 
 
No obstant això, després d'anys de criminalització, d'haver guanyat processos judicials tant a 
l’Estat com al Marroc, derivats de muntatges policials, que van acabar amb el reconeixement de 
la seva defensa de drets de les persones migrants, les violències contra ella i la seva família no 
han cessat. 
 
Durant el procés judicial al Marroc va veure el seu dret i el dels seus fills a viure al país vulnerat: 
se'ls va arrabassar la residència i les sol·licituds de ser restituïda han estat sistemàticament 
rebutjades. Finalment, la policia marroquina la va expulsar violentament de país com a 
represàlia pel seu treball de defensa dels drets humans. 
 
Per tot això exigim: 
 
- El reconeixement públic de la feina d'Helena Maleno com a defensora de drets humans i 
l'impacte positiu de la seva tasca per a la democràcia i l'Estat de dret. 
 
- El cessament de la criminalització, depurant responsabilitats en les institucions 
pertinents per a la no repetició d'accions persecutòries contra la seva persona. 
 
- La protecció d'Helena Maleno i de la seva família, permetent l'exercici de la seva 
legítima tasca de defensa de drets humans. 
 
- La reparació dels innombrables danys instigats contra la defensora i la seva família. 
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