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Un home i una dona s'abracen a Múrcia a la meitat de la via fins ser atropellats per un tren Talgo el passat mes d'Agost. La situació d'extrema pobresa 
que vivien des de feia bastant temps els va fer insoportable la vida, encara que van decidir llevar-se-la com haguessin volgut gaudir-la. Junts. 
 Lee Kyung Hae, un camperol coreà membre d'Associació Camperola, se suïcida a la part alta de la tanca que protegia als delegats de l'Organització 
Mundial del Comerç a Cancún. Les exigències neoliberals en les formes de producció i la concentració de les explotacions a Corea, estava acabant 
amb la forma de vida tradicional i a la majoria dels afectats a la misèria i l'explotació. 
Ambdós actes neixen de la desesperació a la qual som llançats amb absolut menyspreu pels qui dissenyen els mecanismes d'adoració al diner i cap a 
qui ho tenen. La resta del planeta (treballadors, medi ambient, recursos naturals) estem totalment sotmesos a les seves lleis, sistemes i aparells 
repressius que fan desit jable la mort a molts dels que patim les seves conseqüències.  
Cada vegada més farts de tantes injustícies, desesperació i patiment , apretem les dents, tanquem els dits i a poc a poc aixequem altra vegada el braç 
esquerre mentre caminem, cada vegada més i més decidits, cap al combat de les causes de la plaga i no dels seus múltiples símptomes. 

Madrid: Jornades de suport als presos anarquistes 
empresonats de Grècia i València  

A Madrid tindran lloc unes jornades de lluita contra la 
repressió, i en suport als comp@s empresonades a Grècia i 
València. Les activitats que es desenvolupran són les següents: 
19 DE SETEMBRE: - 20:00h. Actuació de titelles. - 22:00h. 
Sopar i tertúlia. 
 

 20 DE SETEMBRE: - 15:00h.Dinar. - 18:00h. Marató de  
cinema, projecció del document sobre la Cimera UE celebrada a 
Tessalònica. Durant la marató servei de cafeteria i tapes. 
 
 21 DE SETEMBRE: - 12:00h. Manifestació des de Atocha fins Sol. Totes 
les activitats es portaran a terme a l'Ateneu Llibertari de Villaverde Alto. 
 * ·Cercanias Renfe- Linea C-5- (Villaverde Alt; Puente Alcocer). · 
Autobusos: 86 (Atocha), 22 (Legazpi),130, 131 
             

 

Suïcidi en protesta contra l'OMC  
Un camperol coreà es va suïcidar 
enfront del cordó policial que protegia 
als delegats de la OMCen Cancún 
enfront dels milers de manifestants que 
els plantaven cara.  
Lee Kyung Hae va donar la seva vida 
davant els responsables que diàriament  

prenen la de molts dels seus companys.Aquesta és la conclusió a 
la qual Lee, i molts de nosaltres, arribem dit en la seva pròpies 
paraules:  
"Poc després que es va signar l'acord de la Ronda d'Uruguai, 
nosaltres, els camperols coreans i jo, ens vam adonar que el  
nostre futur ja no està en les nostres mans. A més, impotents, no 
vam poder fer sols que veure les ones que van destrossar les 
nostres comunitats rurals, assentades des de fa centenars d'anys. 
Per a armar-me de valor he intentat buscar les raons veritables 
que expliquen la gran força d'aquestes ones. He arribat a la 
conclusió, aquí a Ginebra, a la porta de l'OMC, i estic cridant-
los a vostès les paraules que han bullit en el meu cos per molt 
temps." 
 En paraules del coordinador de Via Camperola, Rafael Alegria, 
"L'acte del camperol Lee -va dir- representa la més enèrgica 
protesta i desesperança davant la falta d'alternatives per als 
camperols i els pobres del món. Va ser un acte premeditat i 
conscient. Va demanar, i així es complirà, que 'seguim ferms en 
la lluita', perquè no vol veure altres camperols i indígenes morts 
per la política de l'OMC. L'OMC no pot seguir matant camperols 
i indígenes tots els dies." 

Accions anti desallotjament de la Kasa de la Muntanya 
-1 de octubre: MANIFESTACIÓ   als Jardinets de Gracia, 
20.00h  
-2 de octubre: CONCENTRACIÓ  davant de la Kasa de la 
Muntanya (Avda Santuari St Josep de la Muntanya, 33) a les 
8.00h  
-4 de octubre : Resposta al desallotjament de la Kasa de la 
Muntanya amb una MANIFESTACIÓ  a Barcelona de caire 
internacional (a concretar) 
 www.sindominio.net/quinzenaokupacio   

Chomsky: El futur de la humanitat depèn d'oposar-se 
a la globalització.  
Washington i Nova York, 8 de setembre: ''No és una exageració dir que 
el futur de l'espècie humana depèn de si aquestes forces (de rebel·lió 
contra el neoliberalisme) poden arribar a ser suficientment fortes, 
mobilitzades i organitzades per a contrarestar l'onatge en l'altra 
direcció'', afirma Noam Chomsky. 
''El lliure moviment de capital limita la capacitat dels governs de 
realitzar polítiques en benefici de la seva pròpia població, ja que és la 
comunitat internacional d'inversionistes i creditors la que bàsicament 
decideix quines polítiques es poden aplicar''. Si a aquesta comunitat no li 
sembla bé una sèrie de polítiques, simplement destrueix l'economia 
d'aquest país, sosté... 
 D'una banda ''hi ha un grup de tipus que duu al món a la vora de 
l'abisme, i de l'altre costat hi ha una plenitud de forces que busquen 
avançar en sentit contrari''. + info a: 
 www.rebelion.org/chomsky/030909chom.htm   
 

Segueix la caça de bruixes, nou objectiu: Fermín 
Muguruza 

Comunicat de Manu Chao després de la 
suspensió de 2 concerts i la denúncia per 
apologia del terrorisme contra Fermín 
Muguruza: «Escandalitzat profundament» per 
la imatge que de Fermin Muguruza ha ofert 
«certa premsa», Manu Chao assenyala que els 
«atacs agressius, hostils i injusts» dirigits  

contra el seu company de gira «dolen i ofenen perquè 
distorsionen i torturen la nostra imatge pública i els nostres ideals 
més profunds, qui no pensem com ells som terroristes».  
La campanya contra Fermin Muguruza és un exemple que els 
«vells temps estan de tornada», diu Manu Chao, «els mateixos 
vells temps, mateixos vents rancis que van fer que en comptes de 
néixer a Bilbo o a Galiza hagués de néixer a París. Lluny de les 
meves profundes arrels», subratlla en referència a l'exili dels seus 
pares després de la Guerra del 36 . 


