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Avui som aquí per denunciar que, un cop més, l'Estat es val de muntatges policials per defensar els

seus propis interessos criminalitzant qualsevol forma de dissidència que pugui qüestionar o amenaçar

el poder establert.

L’acusació  inicial  de  terrorisme,  rebel·lió  i  sedició  de  l’Audiència  Nacional  ha  acabat  en  res.  Això

confirma que aquest és un muntatge policial més.  Deien que la Tamara i jo érem terroristes i hem

acabat lliures de totes les acusacions. Ells sabien des del principi que no hi havia cap element jurídic

per acusar-nos de terrorisme i el seu únic objectiu era desmobilitzar la classe treballadora.

Aquesta acusació i tota la institució de justícia que la suporta s’ha utilitzat i se segueix usant com a

arma  trinxadora  de  lluites  socials  i  polítiques,  amb  la  complicitat  necessària  dels  mitjans  de

comunicació del règim.

El braç armat de l’Estat - amb uns cossos policials, un sistema judicial i la connivència dels mitjans de

comunicació  al  servei  del  capital  -  utilitza  la  repressió  policial,  judicial  i  econòmica  com  a  eina

dissuasòria cap a qualsevol que alci la veu. Els fets provats deixen de ser la base incriminatòria, el que

importa és el relat i els mitjans de comunicació reprodueixen a-críticament la versió oficial dels fets.

Vivim en un país que no es cansa de reivindicar-se com a garant de l’Estat de dret i la Constitució, però

cada dia veiem com es vulneren drets fonamentals, com el dret a manifestació, la llibertat d’expressió o

el dret a un habitatge digne. I, aquí, ningú sembla perdre el son perquè, cada dia, els rics són més rics i

els pobres, més pobres.  Justament  va ser quan vam tocar  la concessionària Abertis que l'Estat va

respondre, demostrant que mana més la banca i l’IBEX que el propi Govern. 

En aquest món occidental que es presenta com a bressol de la democràcia, a l’Estat espanyol encara

som molt lluny de viure en democràcia. Seguirem lluitant i exigint unes demandes que considerem de

mínims perquè tothom pugui gaudir d’unes vides que valguin la pena ser viscudes. 

Començant per l’AMNISTIA TOTAL. Des de 1939 no hi ha hagut a l'Estat espanyol un sol dia sense

presos polítics per combatre al feixisme i el terrorisme d'Estat, i lluitar pels nostres drets i llibertats

democràtiques. Entenem que l'amnistia total implica molt més que l'alliberament dels presos.

Implica garantir el LLIURE RETORN DELS EXILIATS POLÍTICS

Implica el DRET A L’AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES.

Defensar  els  drets  de  totes  NO ÉS DELICTE  -  Per  això  exigim  L'ARXIVAMENT DE  TOTS  ELS

PROCESSOS JUDICIALS OBERTS PER CAUSES POLÍTIQUES I SOCIALS. 

També és imprescindible la DISSOLUCIÓ del Tribunal de Orden Público ara anomenat AUDIÈNCIA

NACIONAL i de tots els cossos repressius de l’Estat, així com el TANCAMENT DELS CIE’s, que no són

més que camps de concentració per a qui l’únic delicte que ha comès és buscar una vida digna.

Cal derogar totes aquelles lleis repressives dissenyades per mantenir el poder a mans dels de sempre,

començant per la LLEI “MORDASSA”, la LLEI DE PARTITS, la LLEI ANTITERRORISTA, i  la LLEI

D'ESTRANGERIA, entre d'altres.
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Cal ERRADICAR LA TORTURA I EL MALTRACTAMENT ALS DETINGUTS d’una vegada per totes.

Però, per aconseguir-ho, no podem deixar la seva erradicació en simples declaracions d’intencions: cal

ACABAR  AMB  LA IMPUNITAT  AMB  LA QUE  ACTUEN  ELS  COSSOS  POLICIALS  I  DEPURAR

RESPONSABILITATS EN ELS CASOS D’ABÚS. Quan un policia assassina, tortura o maltracta no se li

aplica la mateixa llei.  I  es que qualsevol de nosaltres pot acabar mort,  com Íñigo Cabacas o Juan

Andrés Benítez. Mutilat, com Ester Quintana, Roger Espanyol o totes les persones que han perdut un

ull a causa de les bales de goma. O rebent un tracte degradant com el que pateixen cada dia els

migrants segrestats als CIE’s… I ningú assumeix cap responsabilitat, ni penal ni política.

I per acabar, creiem que cal treballar per una VERITABLE MEMÒRIA HISTÒRICA, ja que la Transició

va ser una simple transacció dels poders fàctics. La llei d’Amnistia del 79 no va posar fi al règim feixista

ni als seus crims, si no que els va legitimar i perpetuar.

Avui som aquí per denunciar que un cop més, l’únic terrorista és l’Estat capitalista. I que aquells que el

confrontem  duem  a  la  nostra  esquena  tota  la  legitimitat  política de  les  que  defensen  els  drets

fonamentals, com l’autodeterminació dels pobles, que és un dret i no un delicte.

I avui, més que mai, diem que  “de terrorisme, sí que n’hi ha: Qui t’acusa és qui l’imparteix” i que,

MALGRAT TOT, SEGUIREM LLUITANT I SEGUIREM DESOBEINT.


