Militar a favor de la independència: la fi d'un dret?
dimarts, 21 de desembre de 2010 19:13

Aurora Martin, militant basca entra en clandestinitat per no ser extradida
cap a l'estat espanyol.
Anuncia la seva voluntat d'amagar-se ja que : &quot;No tinc la intenció de sotmetre'm a les
autoritats espanyoles, ni de facilitar a França l'execució de la meva ordre d'arrest
europea&quot;.

El 9 de novembre, el tribunal de Pau va validar l'ordre d'arrest europea concedida contra
aquesta ciutadana francesa que està acusada de «participació amb organització terrorista».
Aurora paga el seu compromís polític al si de l'organització independentista basca Batasuna.
Aquesta organització legal a l'estat francès és prohibida a l'estat espanyol des del 2001 pels
seus presumptes lligams amb l'organització independentista armada ETA.

Els fets incriminats són la participació entre 2005 i 2008 a rodes de premsa a Pamplona,
d'haver estat assalariada del grup parlamentari d'Ehak, el partit communista de les terres
basques prohibit el 2008 i d'haver publicat un article al diari independentista basc GARA.
Per a aquests fets retrets pel govern espanyol, arrisca una pena de 12 anys de presó.
La població del País Basc, molt nombroses organitzacions polítiques, sindicals, associatives...
s'han mobilitzat àmpliament per impedir la seva extradició.

1/2

Militar a favor de la independència: la fi d'un dret?
dimarts, 21 de desembre de 2010 19:13

Organitzacions corses, occitanes, bretones però també sud catalanes han redactat comunicats
de suport.

En efecte, el caràcter polític de l'ordre d'arrest constitueix un atemptat greu contra les llibertats
individuals. Lliurant una de les seves súbdites a la justícia espanyola d'excepció, les autoritats
franceses crearien un perillós precedent sobre el pla dels drets civils i polítiques elementals.
Aquest pas conjunt de les justícies espanyola i francesa ve d'una voluntat, no de lluitar contra
el terrorisme, però de criminalitzar els opositors polítics per a tot simplement emmordassar-los.

Aurora Martin no ha fet res més que de participar a actes polítics!
Cal doncs preocupar-se pels drets dels militants de l'estat francès? Més enllà de la qüestió
basca, són els drets humans i cívics de totes i tots els militants de l'estat francès que són tocats
i amenaçats !

El meu desig per a 2011: Que defensar la seva terra no sigui un delicte.
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