DAVANT EL 20 DE SEPTEMBRE.
En el dia d'ahir a catalunya i en general a tot l'estat espanyol el Règim
del 78 s'ha tret totes les caretes i ha revelat obscenament el seu rostre
neofranquista, autoritari i violent.
L'allau repressiva que es va patir ahir a Catalunya s'ha viscut amb
freqüència a Euskal Herria durant les darreres dècades. Les detencions
massives amparades en estats d'excepcions com el que ara regeix, a
les quals s'afegiran el tancament de mitjans de comunicació "manu
militari", la persecució dels representants electes, vergonyosos
"putxerazos" a les eleccions....ha sigut moneda corre tal nostre país.
Finalment s'ha posat de manifest que les lleis d'excepció no eren només
eines per aixafar al Moviment d'Alliberament Nacional Basc que ha fet
front al Règim del 78 des del principi i durant llargues dècades, sino que
podrien i debian servir per destruir qualsevol oposició real al Regne
d'Espanya. Tot això ve de la Constitució neofranquista de 1978, son dos
aigües de la mateixa font.
Les mateixes tàctiques utilitzades durant dècades a Euskal Herria pels
mitjans de (in)comunicació espanyols i francesos (i entre nosaltres el
grup Correo, Diario de Navarra i Sud-Ouest) s'estan emprant en una
'guerra de contrainformació per intoxicar i manipular a l'opinió publica
a l'Estat en contra de Catalunya.
No hi ha res de nou en això.
Davant tot això, la Herritar Batasuna ofereix tota la seva solidaritat a la
població de Catalunya i especialment als seus sectors populars i
treballadors, a les organitzacions d'esquerra i de combat, que mostren
la mes ferma determinació de resistir a la repressió a Catalunya i
mantenir la lluita per l'independencia. Aquesta solidaritat te que anar
mes enllà de les paraules, i per això demanem als ciutadans bascos que
es mobilitzin en favor de Catalunya en un allau de solidaritat
internacionalista.
www.herritarbatasuna.eus

La Herritar Batasuna assumirà, des de la nostra petitesa i humiltat, la seva
responsabilitat històrica en aquest moment junts a altres molts agents
bascos, per detindre el cop d'estat i per donar passos en el camí de
l'independencia i el socialisme, aquí i a Catalunya.
En aquest context volem particularment denunciar el doble joc de EAJPNV i la cínica defensa dels seus interessos econòmics. El partit jelkide,
fervent defensor de les institucions autonòmiques, ha donat una
resposta molt debil i covard i no ha descuidat els seus negocis i els seus
acords amb el PP i PSOE, principals gestors del Règim del 78. Ofereix
l'empara en l'Estat al govern del PP i governa la CAB amb el suport del
PSOE: mentrestant, aquesta fent teatre i comèdia com si actuessin en
solidaritat amb Catalunya, com si no fossin uns hipòcrites consumats. No
enganyen a ningú amb aquests funambulismes, totes sabem que són les
criades del Govern del PP.
Aviat oferirem una anàlisi més extens i profund sobre el que està
succeint.Per el moment, els esdeveniments es van succeint a gran
velocitat.
Però una cosa tenim molt clara: es el moment de sortir al carrer, de
movilitzar-nos amb totes les nostres forçes.
ENDEVANT !

AURRERA !

VISCA LA TERRA ! VISCA CATALUNYA LLIURE !
NO PASSARAN !
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