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Demokrazia arriskuan dago. Eg
honela beraien haserrealdia elk
enpresari batzuez (denak ez, no
Ikerkuntza komisioak, kanpora
garbitzeko. Behar den mailarik
demokratiko, moderno, finkatu
den normaltasuna. 
Etxe okupatuen hutsaraztea Leg
ilegalizazioarena, erradikal eta 
komeni den bezala erregulatua,
abantailak edukitzera. Goza dez
Demokrazia puta. 
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unero, estatuko intelektualik hoberenek bozgorailuetatik etengabe oihukatzen dute ¡Otsoa datorrela!, ¡Otsoa datorrela!
ar banatu dezagun Madrileko Asanbladako bi diputatuen jarrera dela eta, hauek etxeen eraikuntzarekin zerikusia duten
ski) ustelduak izan direlarik. 
tzeak, ezer ez da gehiegi gutxiengo duingabe batzuen jarrera zikinak saldutako Herriaren ordezkari batzuen izena
 altuenean ospatzen dituzte debate handiak, agertezin hauek gainetik kentzeko eta berriz ikus ahal izateko sistema
 eta eragile baten normaltasunaren ur gardenak. Dena, izan behar lukeena egiten duen eta adi jartzea beharrezkoa ez

earen izenean non espekulatzaileari espekulatzeko eskubidea garantizatzen dionaren normaltasuna, ideien 
bortitz diren mugimenduen kriminalizazioaren normaltasuna, atxilotuen tortura normala, eguneroko giza esplotazioa 
 finkatutako apartheid eta inmigranteei eraso poliziala, ukaezina den aberatsen eskubidea beren baldintzagatik 
agun sistemarik hoberenaren normaltasuna, denon artean defendatu behar dugula esaten duten hura: beraien 
  
CSO Laboratorio-3 hutsaraztea. Labo-4 okupatua 

 
"Metropoliar indioek 70. hamarkadaren bukaeran esaten 
zuten bezala: arnastea matxinatzea da. Eta guk ez diogu 
arnasteari utziko. (Laboratorio 03ko arratoiak). 
Hutsaraztea bat, okupazio bat. Nahi honek egi antza 
hartu  zuen atzo Madrileko Lavapiés auzoan. Guztiek 
zekiten Laboratorioa ez zela joango, baina gutxik 
espero zuten azkartasun hau okupazio 

berrian.Asteleheneko goizeko 8etan, ekainak 9, 150 antidisturbio bortizki 
sartu ziren Amparo kaleko egoitzan non Gizarte Zentro Okupatua 
Laboratorio 03 zegoen...Ekintza honekin amaitutzat ematen zen Labo3-ren 
bizitza politikoa, baina, arratsalde horretan bertan eta "hutsarazte bat, 
okupazio bat"en lemapean protestako ekintza bat bezala deituriko 
kontzentrazioa manifestazio bihurtu zen, Lavapiés auzoan gora abiatu ziren 
Ministriles kalera iritsi arte, non, PSOEk lehen zuen lokal bat okupatu zuten
masiboki eta publikoki. Goizeko hutsarazteari erantzuna emanez egindako 
okupazioak esperientzia berriei bidea ireki die gure hirian: Laboratorio 04, 
eguzkitan irekia guda orokor eta iraunkor honen logika hausteko, lekuaren 
berregituraketa, hiriko leku publiko guztien pribatizatzea eta politika 
eraginkor, erresistentzialista eta mendekoa. 
 

25M hauteskundeak: Ezker erradikalak aurrera egiten 
du abstentzioari eta bozka ilegalari esker. La Haine. 
...Boterearen bideei ez bozkatzeko, bozkatu AuB edo kutxan pegatina bat 
sartu Irakeko hildakoen marrazkiarekin edo Nunca Mais ez da gertatu. 
"Jardunaldia normaltasunez" gertatu zela esan zuten. Baina milaka liskar 
gertatu ziren, argazkiekin bozkatzetik hasita, hauteskunde mahaiaren aurrean
hautespaperak  hautsi, PPko ordezkariei "erasoak"...Gizarte egitura 
medioetan hasi eta bukatzen zela ematen zuen: "Medioek helburua 
bidezkotzen dute" 
...ezker antikapitalistak gure esku dauden tresna guztiak erabili behar ditu 
hauteskunde hauetan desobedientzia eta nazioarteko elkartasuna nagusi izan 
direla adierazteko... 
+info  http://www.lahaine.org/españa/25m_ilegal.htm 
Torá-ko gazteak fiantzapeko askatasunean
 
Lege antiterrorista jasan zuten herri honetako hiru gazteak aske daude 
dagoeneko fidantzapean. 
Alerta Solidariatik hiru atxilotu hauen fidantza gabeko askatasuna 
eskatzen dugu, zeren uste dugu ordaindu behar duena estatu espainiarra 
dela hiru atxilotu hauek jasan dituzten torturengatik eta kartzelatik 

pasarazteagatik. 
Milaka pertsonen elkartasun mugimenduei eskertzen diogu non hauek 
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G-8ren aurkako protestan poliziarengandik 
larriki zauritua izan zen Can Masdeuko eragilea 
indarberritzen ari da. 

Martin (soka moztuaz poliziak 21 
metro beheruntz bota zutena), 
pixkanaka indarberritzen ari da,  

bere azpilezurra, barea eta bizkarrezurra sendatuz doaz. Bere 
orkatila eta ezker orpoak haustura asko eta larriak ditu, eta 
baliteke hurrengo egunetan berriz ere ebaketa bat egitea. 
Martinen medikuek adierazi digute gutxienez beste sei astez 
ohean egon beharko duela, eta ondoren beste denboraldi bat 
ospitalean baina mugimendu pixka batekin. 
"Soka moztu zuela onartu" zuen polizia oraindik ez da atxilotua 
edo auziperatua izan. 
Errekak 21 metroko erorketa gutxitu egin duela argitaratu da. 
Benetan erreka errekatxo bat da oso ur gutxirekin eta harriz 
beteta. Martin hil ez denaren edo paralitiko gelditu ez denaren 
arrazoiak momentuz ezin dira jakin. 
Ekintzan parte hartu zuten batzuek Estatu suitzarrak jarritako 
karguei aurre egin beharko die, Martin eta beste eskalatzailea 
barne. 
Elkartasuna behar dugu, ahal duzuenok ahal duzuen dirua sartu 
kontu honetan Martinen izenean 0081-0055-44-0006151525 
Banc de Sabadell. Idatz diezaiokezue helbide honetara: 
love.to.martin@web.de 
Bizkaiako Asanblea Libertarioaren 
komunikatua taldekide baten aurkako epaia 
ondoren. 

Pasa den astelehenean, martxoak 10, goizeko 6etan bi 
Ertzain sartu ziren kolektibo honetako kidearen 
etxean inongo erregistro edo atxiloketa ordenik gabe 
eta komisariara eraman zuten. Kolektiboko kide 
ezberdinen argazkiak erakutsi zizkioten egoera  

ezberdinetan: asanbladetan, kontzertuan, metroan, Balentziako 
kideen alde Bilbon egindako manifan...Eta honekin batera 
"zeintzuk zarete?" bezalako galderak egiten zizkieten. Nola 
berak ez zuen erantzun, tratu txarrak jaso zituen bere atzean zuen 
hirugarren ertzainaren eskutik, ez zioten nor zen ikusten uzten, 
zeren biratzen bazen jo egiten zuen: bi besoetan eta sorbalden 
azpian erredurak pizgailu batekin, mozketak kuterraren antzeko 
zerbaitekin bizkar guztian eta besoetan eskumuturren gainetik 
eta ostikadak. Uste dugu gertaera hau ere mugimendu anarkisten 
kriminalizazio eta errepresioaren kanpainan sartzen dela, non 
estatu espainiarrean ematen ari den azken hilabete hauetan, 
Balentziako kideak, Bartzelonako kideak, Toráko kideak eta 
"talde anarkista erradikalei" hain erraz leporatzen zaien eskutitz 
leherkaria
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