


2

LEGE GORDAILUA: BI-335/98
Gurekin kontaktatu nahi

baduzu idatzi
helbide honetara:

Si quieres contactar con
nosotr@s escribe
a esta dirección:

43 p.k.
48970 Basauri

(Bizkaia)
E-mail:

ekinarenekinaz@ymail.com

www.nodo50.org/fai-ifa

www.nodo50.org/tierraylibertad

www.iaf-ifa.org

http:/ekinarenekinaz.wordpress.com
www.nodo50.org/tierraylibertad

www.cnt.es-cnt
www.cnt.es-solidaridadobrera
www.nodo50.org/ellibertario

www.periodicohumanidad.wordpress.com
www.srhostil.org/elsurco

www.afed.org.uk
www.afed.org.uk

www.mondelibertaire.fr
www.unitanova.org

www.anarkismo.net
www.lahaine.org

www.kaosenlared.net
www.alasbarricadas.org

www.fal.cnt.es
www.laantorcha.net

www.kclibertaria.comyr.com

www.acracia.org

www.nodo50.org/liberacionanimal

www.frentedeliberacionanimal.com

www.luchatutambien.blogspot.com
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Urriak 1ean Katalunian gertatutakoaren ostean iñori zalantzarik geratu
bazaio espainiar Estatuak zer hartzen duen demokraziatzat edo  adie-
razpen askatasuntzat, argi husteko asmoa daukagu.
Ez gara hasiko erreferendumaren inguruko auziak baloratzen, izan

ere, anarkistak garen einean gure helburuetako bat gaur egun existi-
tzen diren Estatuen desagerpena da, eta beraz, ez dugu Estatu berri
baten sorkuntza babesten. Anarkistok norbanakoaren determinazioa
defendatzen dugu, eta hortaz, hertsapenik gabeko federazio aske bate-
ra eramaten gaituen herrien determinazio askea.
Beste behin, Estatu espainolak argi eta garbi utzi du lurralde-arazoak

konpontzeko duen era bakarra indarkeria dela, eta hau horrela izan da
bai monarkian, bai errepublikan, baita diktaduran ere.
Simón Bolivarrek bere garaian terrorista tileta ipini zion Estatu espai-

nolari, eta urriaren 1ean argi geratu zen gaur egun berdinetan jarraitzen
duela honek. Partido Popular eta Ciudadanos-en gerizpe eta babesean
egonik, estolda zikin baten eskutaturiko espainiar abertzaletasun ozpin-
duena egoera honetaz aprobetxatu dela salatu behar dugu. Honekin ar-
gi eta garbi nahi dugu esan bai Estatuak bai honen bozeramaileek gi-
zartea engainatu nahi dutela Polizia eta Guardia Zibila gure babesera-
ko daudela esatean; hauek estatuaren segurtasun-indarrak izatean es-
tatu espainolean indarrean dauden gutxi batzuen pribilegioak soilik ba-
besteko bait daude.
Azkenik, idatzi honetan adierazitakoa ikuskatu ondoren Estatuaren ja-

rrera demokratikoa eta proportzionatua izan zela uste baduzu, arazo
bat daukazu:  Malcolm X-ek esan zuen modura “Ez bazaudete komuni-
kabideen aurrean zuhurturik, zapaltzailea maitatzera eta zapaldua go-
rrotatzera eramango zaituzte“, eta hori lortzeko lanean ari dira komuni-
kabide burgesak Estatu espainolean.
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