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Un, Dos i... ¡Tres! Han passat ja tres curts anys d'un projecte de contrainformación nascut sense més pretensions que usar la facilitat que oferia
internet per a fer arribar missatges i informacions rupturistes contra el sistema capitalista.
A poc a poc La Haine ha anat creixent i obrint-se a la participació de moviments socials ,donant espai d'expressió a qui no es vol que la tinguin,
informant en directe de manifestacions en defensa dels espais okupats, pel dret d'autodeterminació dels pobles, contra les polítiques assassines de les
grans estructures capitalistes, la repressió dels seus braços policials o polítics, etc...
Iniciem un últim salt cap endavant amb la pretensió de fer ombra als mitjans corporatius vasalls del Poder, ser un contrapès a la desinformació i
estupidesa mediàtica i col·laborar en la propagació de la infecció de ments alliberades. Per a això La Haine pasa a ser el que hagi de ser, deixem anar
les amarres per a cedir el timó als centenars de mans representants de moviments socials de tot l'Estat Espanyol i Llatinoamèrica que a partir d'ara
decidiran la línia i camí que tindrà el Projecte, descentralitzada i autònomament.
A tots els que ens han donat suport i seguit aquests anys, rebeu unes sinceres salutacions agraïdes. Als mitjans que van intentar criminalitzar-nos en
les protestes antiUE, als policies que diàriament ens visiten i controlen igual que els membres de la ultradreta organitzada entorn de Basta Ya o
España2000 simplement un braç amb el puny aixecat , una cosa que ja vam fer amb els vostres avis i pares abans, una cosa que farem sempre perquè
no importa el que els passi als que somiem amb un món sense venedors de misèria i explotació. Sempre hi haurà uns altres que aixequin altra vegada
el mateix puny.
Amunt els que lluiten!

La Haine fa 3 anys: Avançant cap a la descentralització
de la desobediència informativa

El grup de persones que va crear l'eina www.lahaine.org ha
perdut els papers i el control de la web. Fins ara tot el que
apareixia en la columna principal passava per les seves
mans; a partir d'avui, i gràcies als reajustaments tècnics que
hem realitzat, cada La Haine local (Barcelona, Madrid,
Euskal Herria, València, Sevilla i Mèxic) i cada projecte de
la Xarxa La Haine (Clajadep, Jotake-La Haine i Cartellera

Llibertària) podran publicar lliure i autònomament notícies en l'espai
principal de la pàgina, la columna central. A més, altres amics, analistes i
intel·lectuals que no participen directament en La Haine però els treballs
dels quals venim publicant periòdicament, també tindran accés lliure a la
columna central.
... Comencem obrint la web a la participació d'altres col·lectius amb la
columna dels moviments socials. Una eina que ja ha estat utilitzada per més
de mig centenar d'organitzacions, col·lectius i persones, publicant lliurement
informacions en l'espai de la portada destinat a això...
Aquests 3 anys de treball els hem portat a terme amb un pressupost
econòmic nul; les despeses mínimes de servidor i telèfon els hem cobert
recol·lectant diners de les nostres precàries butxaques. Però certament hem
contat amb un gran recurs, enormement més valuós que el diners: la
solidaritat de molts militants.
En aquesta nova etapa volem assentar els projectes que hem obert,
experimentar noves formes d'activisme informatiu que ens permetin a poc a
poc fer realitat això que diem "descentralització de la informació" i
continuar apropant-nos a les persones i organitzacions que diàriament
treballen en el carrer amb l'objectiu de transformar radicalment aquest món
d'explotació i contaminació.
Contem amb vosaltres per a seguir fent créixer aquest espai de confrontació
ideològica i desobediència informativa.
 Una abraçada de totes les persones que fan possible la web La Haine i
gràcies pel vostre suport.
 www.lahaine.org

Manifestació Antifeixista a Barcelona

Entre 3000 i 4000 persones rebutgen la celebració del Dia de la
Hispanidad a Barcelona. S'han corejat nombrosos lemes contra el
feixisme i la repressió, tals com "contra el feixisme ni un pas
atras", "fora la llei antiterrorista", "no estem tots, falten els
presos", "llibertat d'expressió, fora les forces d'ocupació".
Un grup d'uns 8 joves ha increpat als manifestants en la Pl.
Universitat. Manifestants de la cua de la marxa han respós als
insults i s'han llençat sobre el grup, que s'ha refugiat en el "Bar
Estudiantil".
 La massiva assistència a la manifestació ha impedit l'atac
policial de l'any anterior.
+ info http://www.lahaine.org/global/coberturas.htm

Detencions masives a Euskal Herria
En una vasta operació ordenada de
forma coordinada pels jutges Le Vert i
Garzón, les policies espanyola i
francesa van detenir ahir en diverses
localitats de tot Euskal Herria a 34

ciutadans bascos, als quals s'acusa de distints graus d'implicació
en ETA.
Es tracta d'una operació que té precedents en diverses actuacions
policials qualificades com «preventives» pel ministre d'Interior
espanyol. Una circumstància que el ministre Acebes subratllava a
l'estil del «contra el 'terrorisme' no hi ha fronteres» de Sharon
després d'atacar Síria, assegurant que operacions d'aquest tipus
«seran una constant a Espanya i fora d'Espanya». En les
operacions «preventives» anteriors a aquesta, lligades per les
informacions del Ministeri d'Interior espanyol, es van veure
implicades 33 persones. D'elles, 18 no van arribar a ingressar a la
presó. Una part dels detinguts (alguns dels no empresonats, entre
ells) van denunciar haver estat objecte de maltractaments i
tortures en dependències policials. El relator de Nacions Unides
sobre la tortura, Theo Van Boven, que es troba a Euskal Herria
investigant les denúncies de tortura que ha rebut, té l'oportunitat
de comprovar in situ la normalitat de la seva aplicació.  +info
www.gara.net

Crònica del judici a 8 catalans a Madrid
El primer dia de judici va declarar en Diego, a part de la Lierni
Armendariz i en Fernando Garcia Jodrá. El segon dia, la Laura, en Zigor
i les altres 5 persones encausades.
A l’inici del primer dia, l’advocada de la Lierni, i després ella mateixa,
van denunciar que durant el trasllat des de la presó de Soto del Real fins
a l’Audiència Nacional, ella i la Laura van ser agredides per la Guàrdia
Civil. +Info a Rescat http://llibertat.com/presos/


