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Joan den Abuztuan, Murtzian, gizon eta emakume bat trenbide erdian besarkatzen dira Talgo tren batek arrapartu harte.Bizi zuten txirotasun gogorrak 
bizitza jasanezina egin zien, nahiz eta gozatuz kendu. Elkar. Lee Kyung Hae, nekazari elkarteko korear nekazari bat, bere buruaz beste egiten du 
Kankunen OMCkoak babesten zituen hesiaren gainean. Korean produkzio eta konzentrazio formen exigentzia neoliberalak, bertako bizitza 
tradizionalarekin bukatzen ari da eta jende gehiena txirotasun eta explotaziora bultzatzen. Bi ekintza hauek, dirudunek, ez dutenen gainean sortzen 
duten desesperaziotik sortzen dira. 
Planetaren beste aldea (langileak, amalurra, errekurtso naturalak) beraien legeetara, sistemetara eta aparatu errepresiboetara guztiz makurtuta gaude, 
non beraien menpe gauden askori heriotza ongietorria izango zela sentiarazten digun. 
Hainbat injustizia, desesperazio eta sufrimenduz gero eta nazkatuago, hortzak estutzen ditugu, behatzak itxi eta poliki-poliki ibiltzen gauden bitartean 
ezker besoa altxatzen dugu, gero eta seguruago, izurritearen kausen kontrako borrokan, ez sintomen aurkakoan. 

Madril: Grezian eta Valentzian kartzeleratutako preso 
anarkisten aldeko jardunaldiak: 

Madrilen, Grezia eta Valentzian kartzelaratutako lagunen eta 
errepresioaren aurkako jardunaldiak egongo dira. Egingo 
diren ekintzak honakoak dira:  
 
IRAILAK 19: - 20:00: Titereen aktuazioa - 22:00: Afari eta 
hitzordua.  

IRAILAK 20: - 15:00: Bazkaria.. - 18:00: Zine maratoia, bertan, 
Tesalonikan Ebren bilerari buruzko dokumentuaren proiekzioa. Maratoian 
zehar, pintxo eta kafetegi zerbitzua.  
IRAILAK 21: - 12:00: Atochatik Solera manifestazioa..  
Ekintza guztiak Ateneo Libertario de Villaverde Alton egingo dira. 
 
 ·Cercanias Renfe- Linea C-5- (Villaverde Alto; Puente Alcocer). · 
Autobuses: 86 (Atocha), 22 (Legazpi),130, 131. 

 

Bereburuazbeste OMCren aurkako protestan. 
OMCren delegatuak zaintzen zituzten 
eta hauei aurpegia erakusten zieten 
milaka manifestarien aurrean nekazari 
korear batek bere buruaz beste egin zuen 
Kankunen. 
Lee Kyung Haek bere bizitza eman zuen 
egunero bere lagunak zapaltzen 
zituztenen aurrean.  

Ondorio hauetara heltzen da Lee (eta gutako asko), bere hitzetan: 
“Ronda de Uruguay-ko hitzarmena sinatu bezain laister, gu, 
korear nekazariak eta ni, gure etorkizuna ez zegoela gure esku 
ohartu ginen. Gainera, inpotentziaz, mendeetan zeharko gure 
nekazal komunitateak suntsitzen zituen olatuaren aurrean, ezin 
izan genuen ezer egin. Indarra jasotzeko, olatu indartsu hauen 
benetako arrazoiak aurkitzen saiatu naiz. OMCren atean, hemen 
Ginebran, ondorioztatu dut, eta nire barnea sutu duten hitzak 
oihukatzen ari natzaizkizue”. 
Rafa Alegria, Via Campesinaren koordinatzailearen hitzetan, 
“Lee nekazariaren ekintzak- zioen- munduko txiroen eta 
nekazarien alternatiba ezaren protesta eta desesperazio 
indartsuena erakusten du. Aurrez pentsatutako ekintza burujabea 
izan zen. `borrokan gogor jarrai´ dezagun eskatu zuen eta ala 
egingo da, ez baititu nahi OMCek ezin du indigena eta 
nekazariak egunero heltzen jarraitu. 

 

Kasade laMuntanyaren desalojoaren aurkako ekintzak: 
-Urriak 1: Jardinets de Gracian, 20:00etan 
MANIFESTALDIA  
-Urriak 2: Kasa de la Muntanyaren (Avda. Santuari St Josep 
de la Muntanya, 33) aurrean KONZENTRAZIOA, 
9:00ETAN. 
-Urriak 4: Kasa de la Muntanyaren desalojoaren aurkako 
MANIFESTALDI internazionala (Konkretatzeko) 
www.nodo50.org/kasadelamuntanya   

 

Ustezko etakide bat hil da Acebesen arabera, Arkaitz 
Otazua da eta bi ertzain zauritu ziren igande gauean 
Herrerako mendatean (Araba) gertatutako tiroketan. 
Igandeko 22:30ean gertatu zen tiroketa, Eusko 
Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren arabera bi etakidek 
ertzainei jarritako segada baten ondoren. Hildakoaren 
gorpua tiroketa gertatu eta hamar ordura aurkitu zuten. 
Hildako gaztearekin batera, bigarren pertsona bat ere 
bazegoen, eta hark ihes egitea lortu zuen. Angel Acebes 
Espainiako ministroak eman zuen ere ihes egin zuen 
gaztearen izena: Asier Mardones.  

 
www.berria.info 
 

Sorginen ehizak jarraitzen du, helburu berria: 
Fermin Muguruza. 

 Manu Chaoren komunikatua 2 kontzertu eta 
Fermin Muguruza “apologia del 
terrorismo”gatik denuntziatu ostean: “Guztiz 
eskandalizatua” zenbait kominkabidek Fermin 
Muguruzagatik emandako irudiarekin, Manu 
Chaoren hitzetan “eraso gogorra, hostila eta 
injustua” bere birakidearen aurka. “Min egiten 
du, gure barneko idealak eta gure irudia  

Distorsionatu eta torturatu egiten dituztelako, beraiek bezala 
pentsatzen ez dugunok, terroristak gara”. 
Fermin Muguruzaren aurkako kanpaina eredu garbi bat da 
“denbora zaharrak bueltan dira”, Manu Chaoren hitzetan, 
“Bilbon edo Galizan jaio beharrean Parisen jaio behar izanaren 
denbora zahar berdinak. Nire barneko sustraietatik urrun”, 
azpimarratzen du bere gurasoen errefuxiaketa 36ko gerraren 
ondoren erreferentziataz hartuta. 


