PER LA PAU I LA SOLIDARITAT ENTRE POBLES

Cada dia veiem com arreu del món es produeixen conflictes violents, conflictes armats i morts
motivades per la desigualtat, el capitalisme, l'imperialisme i el patriarcat.
Des de 2010 unes 13.000 persones han mort creuant la Mediterrània, fugint de les guerres i la
pobresa. Només enguany ja són unes 3.800. Les que han aconseguit arribar han sigut rebudes per la
Guàrdia Civil amb pilotes de goma per a evitar que creuaren el mur de la vergonya, i als que no han
retornat il·legalment, els han tancat en una presó d’immigrants anomenada CIE.
Als Països Catalans, ja són 25 les dones mortes en mans del masclisme al 2016. Este terrorisme
masclista suposa una xacra que es cobra víctimes diàriament arreu del món.
L'imperialisme i la negació del dret a decidir dels pobles, són una altra causa de conflictes. Nacions
sense estat com Palestina, Kurdistan, Sàhara, Occitània, Andalusia, Castella, Galícia, Astúries, País
Basc, Còrsega, Sardenya, Països Catalans... Conflictes de diverses intensitats, alguns d’ells
conflictes armats.
Per altra banda, respecte alguns d’eixos conflictes armats, l'esperança que podrien provocar els
processos de pau com els de Colòmbia o País Basc està sent molt desigual pels posicionaments tant
diferents dels respectius governs estatals. Mentre a Colòmbia govern i FARC-EP negocien
políticament amb voluntat d'arribar a la pau, negociació que ha rebut el suport inclús del PP i del
Congrés Espanyol, al País Basc els mediadors internacionals es posen les mans al cap veient com
Espanya és l’únic estat del món on una organització armada vol entregar les armes i el seu govern
les rebutja.
El passat 15 d'Octubre vam viure un nou episodi d'este conflicte al municipi d'Altsasu. Una parella
de Guàrdies Civils de paisà, amb les seues respectives parelles, entraven a un bar del poble al
voltant de les 4 o 5 de la matinada i tenien una discussió amb diversos joves que va anar
augmentant de to fins arribar a les espentes i amenaces, això va desembocar en una baralla que va
acabar amb un dels Guàrdies Civils amb una fractura de turmell.
Estos fets, que lamentem i que mai no s'haurien d'haver produït, han provocat una desproporcionada
reacció de l'Estat Espanyol i les seues institucions, qualificant una baralla de bar com a acte de
terrorisme i empresonant a 6 dels 8 joves detinguts malgrat haver anat voluntàriament a declarar al
jutjat i a pesar, també, de que els informes inicials de Guardia Civil i Policia Foral en cap cas
parlaven de terrorisme. De fet, el cas es va començar a instruir al Jutjat d'Instrucció nº3 de
Pamplona, per passar posteriorment a l'Audiència Nacional a petició del seu Fiscal.
En eixe sentit, la junta de portaveus de l'Ajuntament d'Altsasu va aprovar el passat 14 de Novembre
una declaració signada per EH Bildu, Geroa Bai, Goazen Altsasu i PSN-PSOE on es diu:
«Tal y como han manifestado los padres y madres de estos vecinos/as, se sienten indefensos/as,
desamparados/as y muy preocupados/as por el futuro de sus hijos e hijas por el
sobredimensionamiento de los hechos y ante la posibilidad de petición de penas
desproporcionadas, al haberse calificado como acto terrorista, en la denuncia realizada ante la
Audiencia Nacional.
3.- Ante lo cual pedimos amparo a todas las instituciones (tanto ejecutivas como legislativas y
judiciales) navarras para que esos hechos sean instruidos en el Juzgado de Instrucción nº 3 de

Pamplona, donde comenzó dicha instrucción y donde figura el informe de la Policía Foral, la que
en su día se hizo cargo del caso y a la que consideramos competente en este tema.»

En definitiva, creiem que per respecte a qui arreu del món pateix qualsevol tipus de violència, no es
pot fer passar per «terrorisme» allò que no ho és, i menys encara per la nul·la voluntat de l'Estat a
resoldre un conflicte polític.
Per tot això, el Plenari de l'Ajuntament de Pedreguer acorda:
- L'Ajuntament de Pedreguer es posiciona a favor de la democràcia, la pau, la justícia social, la
solidaritat, el feminisme, el dret a decidir dels pobles i el diàleg com a ferramentes per acabar amb
qualsevol tipus de violència arreu del món.
- Demanem al Govern Espanyol que opte per la via del diàleg per resoldre el conflicte polític basc,
així com per la desmilitarització d'Euskal Herria i el reconeixement del seu legítim dret a
l'autodeterminació.
- Condemnem la desproporcionada reacció de l'Estat Espanyol i les seues institucions cap als joves
implicats i exigim la seua posada en llibertat.
- Fem arribar els acords presos al Govern Espanyol i a l'Ajuntament d'Altsasu.

