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Passin i vegin. La funció acaba de començar i acabar. Un cop més el poble ha parlat, convenientment informat dels nombrosos perills que 
ens amenacen: bascos assassins que baixen com hordes salvatges del Nord, apestosos marroquins il·legals que poden robar-nos mentre 
passejem amb les nostres famílies, fanàtics islamistes que assassinen en massa, dones apallissades a  mans dels seus marits, llocs de treball 
insegurs i en perill, malalties estranyes i mortals...Por. És la Por l'oli que permet que tot funcioni com deu, que les persones, tremolant, 
abracin als seus botxins buscant la seguretat que els ofereix la masmorra protegida per la duresa de les seves lleis, per la seva repressiva 
aplicació i per la claredat amb que la fan prevalèixer.  
Gràcies al dret que tenen els rics per a fer servir els seu diners i  Poder en el seu sistema capitalista , poden explicar-nos totes aquestes coses 
tot el temps ,a tot arreu, en tots els mitjans informatius. Així, en el moment precís, ens ofereixen el vistós ventall de solucions per als 
problemes amplificats que han fabricat, màscara de les infelicitats que provoquen i oculten en les nostres ments. Així, podem escollir, entre 
les opcions legalitzades , l'esquerra o la dreta d'un mateix cos, al servei ambdues d'un únic cap que les controla perquè es moguin 
coordinadament. ¡Visca el Mal!¡Visca el Capital! són les paraules que crida aquest monstre mentre alternativament puja el braç esquerre i 
baixa el dret,puja el dret i baixa l'esquerre...  
 

Vots rebels i solidaris.Vots a AuB 
               Han estat 168.431 vots favorables a alguna  

de les opcions il·legalitzades de l'esquerra 
abertzale , o les poques,16 , que no ho van  

ser a Euskal Herria, sense tenir en compte les nombroses mostres de suport 
de la resta de l'estat espanyol en forma de vot nul contra la il·legalització de 
les idees i en solidaritat amb els represaliats i presos polítics.  
Des de La Haine hem recollit les impressions d'alguns desobedients amb la 
sopa boba 'demòcrata'.  
- Cadis centre. Institut "Rosario" prop de la Plaza San Agustín.  
- 6 vots a AuB a València. Col·legi alemany al carrer Jaume Roig.  
- Un vot des de Gasteiz per a AUB a pesar de no haver votat en la meva 
vida i tinc mes de 30 anys avui he decidit votar a aub per entendre que si no 
vam aconseguir demostrar-li al poder que per molt que facin la resistència, 
d'una manera o d'una altra, estarà sempre present.  
- He votat a AuB en el kolegi San Fco. Javier , Bilbao. A part de mi unes 
altres dues persones tambien han votat a AuB. És la primera vegada ke voto 
i em sembla important lluitar per la llibertat del nostre poble.  
- Un vot a Barcelona. Sense voler participar en la farsa democráta-
capitalista he volgut donar un missatge a l'estat de solidaritat amb el poble 
basc i amb mi mateix doncs no rebel·lar-te contra la censura és permetre-la.  
- Jo he votat per correu a AUB i a la plataforma Leioa Abian. Municipi 
Leioa (Bizkaia) Euskal Herria. Estem realitzant un dels majors actes de 
desobediència civil a l'Estat Espanyol. Gora Euskal Herria! Euskal Herria 
Eraiki! 
 - Quatre a Terrassa!! Per solidaritat amb el poble treballador i vergonya 
democràtica!!  
- Sóc un abstencionista clàssic però aquesta vegada no he pogut resistir 
l'impuls de realitzar un vot protesta contra aquesta pseudodemocracia 
aberrant que és un franquisme camuflat. Un vot per a AuB i per a una 
candidatura abertzale local.Col·legi Gençana. Campolivar. Godella  
 - Hem votat en concret, ficant paperetes tretes d'internet 5. En altres barris 
vam esperar almenys 50 vots més per a AuB.Getafe  -En el vot dues 
paperetes: la de Autodeterminaziorako Bilgunea i una en negre per a 
protestar pel desastre del Prestige. A Corunha, Galiza - Un vot a AuB en 
Avilés  (barri de versalles) Astúries  
+info en http://www.lahaine.org/b2/articulo.php?p=814&more=1&c=1  
 

 

Rebutgen una extradició basant-se en les denúncies per 
tortures de Iratxe Sorzabal 
 La demanda d'extradició contra Xabier Irastorza i Marcos Sagarzazu ha 
estat rebutjada al no poder el tribunal "buidar el dubte de la hipòtesi que 
les declaracions de Iratxe Sorzabal en les quals Espanya basava la seva 
sol·licitud fossin obtingudes amb maltractaments." Desgraciadament, 
podeu trobar les fotos de les tortures a Iratxe Sorzabal aquí: 
:http://www.stoptortura.com/irudiak.php 

Trasllat dels joves presos de Torà (Lleida) 
Amb motiu d'una operació policial ordenada pel 
jutge Baltasar Garzón, tres joves d'aquest poble 
han sofert l'aplicació de la llei antiterrorista. Se'ls 
acusa de terrorisme, sense tenir en compte la 
presumpció d'innocència, per delictes que en la  

legislació ordinària serien condemnats com danys. De forma 
immediata són empresonats preventivament i dispersats en 
presons de Madrid a l'espera de declarar davant del jutge 
instructor. Cal recordar que la llei antiterrorista suposa: 
l'aïllament de la persona detinguda, la durada de fins 5 dies de la 
detenció i la negació de ser assistida per un advocat i metge de 
confiança. Es crea així el clima propici per a la pràctica 
sistemàtica de la tortura, denunciada ja a nivell internacional pel 
comitè de la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa i el 
Comitè Contra la Tortura de l'ONU (en concret en aquest cas, les 
tortures sofertes impliquen l'ingrés en la UCI d'un d'ells). 
Aquesta detenció finalitza en l'Audiència Nacional, tribunal 
d'excepció de Madrid. Exigim: L'alliberament immediat i sense 
càrrecs dels companys de Torà , abolició de la legislació 
antiterrorista , fi de les tortures. Pròximament seran traslladats 
a la presó de Ponent (Lleida) +info 
www.sindominio.net/suportponent/ o www.alertasolidaria.org/  

G8:ASSASSINS! 
La policia suïssa va intentar assassinar ,com va fer la 
italiana en la cimera de Gènova , a un militant 
anticapitalista , en aquest cas Martin , membre de la 
casa okupada Can Masdeu de Barcelona:  
Un grup de manifestants van bloquejar una carretera 

en una acció de desobediència no violenta en el punt que aquesta 
passava per un pont: un grup es va asseure, mentre un noi i una 
noia de Barcelona es penjaven d'una única corda. La corda 
creuava tota la carretera i en un costat estava penjat el noi i en 
l'altre la noia, a uns vint metres del sòl. Va arribar la policia de 
trànsit i amb molts nervis i de manera molt ràpida van treure a la 
gent asseguda. Deixar passar els cotxes era l'única preocupació 
que tenien els policies i per a aconseguir-lo, van tallar la corda. 
Al tallar la corda, el noi anglès va caure, trencant-se la cama i una 
vértebra de la columna, la melsa està afectada. A l'altre costat, 
una desena de manifestants han estat a temps d'agafar amb les 
seves pròpies mans l'extrem de la corda tallada de la qual penjava 
la noia: aquesta ha estat 5 o 10 minuts suspesa en l'aire, 
subjectada només pels seus companys i escoltant cridar al noi 
ferit en terra. Per això va ser també ingressada, en estat de xoc 
psicològic. El noi està molt greu a la UVI. 

 


