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Pasa eta ikusi. Funtzioa hasi bezain laster amaitu da. Beste behin gehiago herriak hitz egin du, hori bai zelatatzen gaituzten arriskuei buruz ondo 
informat urik: iparraldetik basatiak bezala jaisten diren euskaldun hiltzaileak, gure familiarekin paseatzen dugun bitartean lapurtu diezaguketen  usai 
txarreko marokiar ilegalak, masan hiltzen duten fanatiko islamiarrak, bere senarrengatik joak izan diren emakumeak, segurtasunik gabeko lanpostu 
arriskutsuak, gaixotasun arraro eta hilgarriak... Beldurra. Beldurra da dena behar bezala ibili dadin beharrezkoa den olioa, pertsonak, dardarka, bere 
borreroak besarkatzera eramaten dituena, bere legeen gogortasuna, hauen aplikazio errepresiboaz eta hauek errespetatuak izan daitezen azaltzen den 
argitasunagatik defendatuak izateko. 
Aberatsek sistema kapitalista honetan beren dirua eta boterea erabiltzeko duten eskubideari esker, gauza hauek guztiei erantzun bat eman diezaiokete, 
leku guztietan, hedabide guztietan. Horrela, momentu egokian, beraiek sortutako eta orain handiagoak bihurtu diren arazoentzako erantzun ikusgarri 
asko erakusten dizkigute, beraien burua garbitzeko gure buruetan sortutako zoritxarra azpijokoen bitartez lausotu nahian. Horrela, aukera izango 
dugu, gorputz bakar baten aukera legalizatuen, ezker eta eskuinen artean, hauek guztiak buru bakar batek eta honen zerbitzuan kontrolatutakoak dira, 
koordinaturik funtziona dezaten. Gora Gaizkia! Gora Kapitala! Dira munstro honek oihukatzen dituen hitzak, alternatiboki beso ezkerra igo eta 
eskuina jaisten, beso eskuina igo eta ezkerra jaisten dituen bitartean. 
 

Estradizio bat atzera botatzen dute Iratxe Sorzabalen torturen 
salaketetan oinarrituz 
Xabier Irastorza eta Marcos Sagarzazuren estradizio eskaria atzera botea 
izan da, auzitegiak “ezin izan baitu Espainiar estatuak bere eskaria egiteko 
erabiltzen zituen Iratxe Sorzabalen deklarazioak tratu txarren bitartez lortuak 
izan direnentz argitu ahal izan”.  
Zoritxarrez, Iratxe Sorzabalek jasandako torturen argazkiak lortu 

ditzakezue hemen: http://www.stoptortura.com/irudiak.php 

  
Elkartasunezko eta errebeldiazko bozkak. AuBri Bozka 

 168.431 bozka izan dira ezker abertzalearen 
ilegalizatutako zein legezkoak ziren 16 
aukerek jaso dituztenak. Hauek kontutan  

hartu gabe estatu espainiarretik ideien ilegalizazioaren aurka eta 
errepresaliatu eta preso politikoekiko elkartasuna adierazteko jasotako  
hainbat elkartasun adierazpen izan dira. 
La Hainetik hainbat desobedienteen irudipenak jaso ditugu fartsa 
“demokratiko” honen aurrean: 
- Cádiz  centro. Instituto "Rosario" cerca de la Plaza San Agustín.   
 - 6 votos a AuB en València. Col·legi alemà al carrer Jaume Roig. 
- Un voto en Barcelona. Sin querer participar en la farsa democráta-
capitalista he querido dar un mensaje al estado de solidaridad con el pueblo 
vasco y conmigo mismo pues no rebelarte contra la censura es permitirla. 
- Cuatro en Terrassa!! 
Por solidaridad con el pueblo trabajador y vergüenza democrática!! 
- Soy un abstencionista clásico pero esta vez no he podido resistir el 
impulso de realizar un voto protesta contra esta pseudodemocracia 
aberrante que es un franquismo camuflado. Un voto para AuB y para una 
candidatura abertzale local.Colegio Gençana. Campolivar. Godella  
- Hemos votado en concreto, metiendo papeletas sacadas de internet 5. En 
otros barrios esperamos por lo menos 50 votos más para AuB.Getafe 
-En el voto dos papeletas: la de Autodeterminaziorako Bilgunea y una  en 
negro para protestar por el desastre del Prestige. A Corunha , Galiza 
- Un voto a AuB en Avilés (barrio de versalles) Asturias 
+info:  http://www.lahaine.org/b2/articulo.php?p=814&more=1&c=1 
 

 

Toráko preso gazteen trasladoa (Lleida) 
Baltasar Garzon epaileak agindutako operazio                   
polizial baten ondorioz, herri honetako hiru 
gazte lege antiterroristaren aplikazioa jasan 
dute. Terrorismoaz salatuak izan dira, 
errugabetasun printzipioa kontutan hartu gabe, 

legedi arruntean kalte delitu bezala kondenatuak izango ziren 
bitartean. Berehala kartzelaratuak izaten dira era prebentibo 
batean eta Madrileko hainbat espetxeetan dispertsatuak izaten 
dira, epailearen aurrean deklaratu aurretik. Gogorarazi nahi dugu 
lege antiterroristak suposatzen duena: atxilotutako pertsonaren 
isolamendua, 5 egunetako atxiloketa eta konfiantzazko abokatu 
zein mediku batengatik laguntza jasotzeko ukaturik. Era honetan 
sistematikoa den eta internazionalki ere Europako Kontseiluaren 
Torturaren prebentziorako Komiteagatik eta NBEn Torturaren 
Aurkako Komiteagatik salatua izan den tortura gauzatzeko 
egoera egokia sortuz (kasu honetan, pairatutako torturen 
ondorioz pertsona hauetako baten Etengabeko Zaintzapeko 
Unitatean ospitaleratua izan da). Atxiloketa hau Audientzi 
Nazionalean bukatzen da, Madrileko salbuespen auzitegia. 
Eskatzen dugu: Toráko lagunen berehalako eta kargurik gabeko 
askapena, legedi antiterroristen deuseztapena, torturen amaitzea. 
Lasten Ponenteko (Lleida) espetxera aldatuak izango dira.+ info: 
www.sindominio.net/suportponent/ edo www.alertasolidaria.org/
  

 

G8:HILTZAILEAK! 
Suitzar poliziak, Italiakoak Genoan egin zuen 
bezala, militante antikapitalista bat hiltzen saiatu 
da, kasu honetan Martin, Bartzeloanko Can 
Masdeu etxe okupatuko partaidea: manifestari 
talde batek errepide bat moztu zuten, 
desobedientziazko indarkeriarik gabeko ekintza  

batean, zubi batetik pasatzen zen leku batean: talde bat eseri egin 
zen eta beste bi pertsona soka bakar baten bitartez zubitik 
zintzilikatu ziren. 
Sokak errepide osoa zeharkatzen zuen, alde batean mutila zegoen 
eskegita beste aldean neska, lurretik 20 bat metrotara. Errepideko 
polizia iritsi zenean urduritasun handiz eta era azkar batean 
eseritako jendea atera zuten. Autoak pasatzen uztea zen, hauen 
nahia eta horretarako soka moztu zuten. Soka moztean, mutil 
Ingelesa erori egin zen, hanka hautsi, bizkarrezurreko hezur kate 
bat hautsiz eta barea ere mindurik. Beste aldean, hamar bat 
manifestarik soka eusteko aukera izan dute neska zegoen tokian: 
honek 5 edo 10 minutu pasa ditu zintzilik, bere lagunengatik 
bakarrik  heldurik eta zaurituriko mutilaren oihuak entzunaz. 
Txoke psikologiko honen ondorioz ospitaleratua izan da. 

 

Zorionak Euskal Herria  
Euskal Herriko Komunistak azken hatueskundeen balorazio positibo  bat 
egin du komunikatu baten bitartez: 
+ Hau posible egin duten gizon emakume guztiei  zorionak. 
+ Jasotako emaitza hauek faxismo espainiarraren aurkako euskal 
erresistentziaren bozka masibo eta kontsekuenteak dira. 
+ Karguak lapurtu dituzten alderdiak ez demokratiko eta faxismoaren 
kolaboratzaile direla salatu, bere jarrera aldatzen ez duten bitartean.  >> 
Osorik: http://www.nodo50.net/ehk/pagi.php?pid=34&tipo=comunicado  
 


