Dissabte

28 d’octubre
Tots i totes a la
manifestació
contra les agressions feixistes
i la seua impunitat!

A les 18 hores a la

Plaça Sant Agustí
elegat
d
l
e
d
ió
s
is
Dim
!
de Govern ja

El 9 d’Octubre passat els que anàvem a participar en la tradicional manifestació de l’esquerra, en aquesta ocasió amb el lema Sí al valencià, vam ser sorpresos per centenars de persones amb la bandera monàrquica espanyola, i en
primera línia desenes d’elements feixistes, que amb total impunitat van agredir verbal i físicament als quals volíem manifestar-nos. Encara que no van impedir que la manifestació es realitzara, la van envoltar per davant, per darrere i pels costats exercint una intolerable coacció.
Si açò va poder passar va ser per la passivitat policial. És un greu escàndol
que assistents a una manifestació comunicada oficialment hàgem de suportar
els insults d’aquests elements i les agressions de matons feixistes, molts d’ells
gent coneguda dels Yomus i altres grups pel seu comportament violent. Una
situació que es veia venir davant la convocatòria pública d’aquests feixistes a
rebentar la manifestació, i davant la seua actitud de boicot i coacció durant
la Processió Cívica del matí del 9. Durant aquests fets del matí i la vesprada,
cap dels agressors va ser detingut, ni tan sols identificat. Només la pressió social ha portat a la detenció posterior (la majoria una setmana després) de dotze agressors. I mentre s’actua amb tanta lentitud contra ells, la Policia Nacional llança una campanya en xarxes socials per a identificar a una iaiaflauta de
62 anys i la deté per a acusar-la de “incitació a l’odi i agressió”; aquesta és la
seua doble vara de mesurar. Exigim la dimissió del delegat de Govern, Juan
Carlos Moragues!
Els grups feixistes estan embravits per la seua impunitat. El discurs del PP
i Ciudadanos, encoratjant el xovinisme espanyolista més rabiós, animant als
més reaccionaris a eixir al carrer, i criminalitzant als quals ens mobilitzem per
una educació i sanitat públiques i de qualitat, pels nostres drets democràtics
o en solidaritat amb el poble català i el seu dret a decidir, dóna ales a aquests
elements, que a més se senten recolzats per un aparell de l’Estat que enfonsa
les seues arrels en la dictadura franquista, i que mai s’ha sigut depurat.
Els feixistes i els que els animen i protegeixen tenen un objectiu: acoquinar-nos, que els que estem disposats a lluitar ens quedem a casa, en benefici de
la classe burgesa que domina la societat. Cal demostrar-los que no ho farem,
que seguirem en la lluita. Diferents col·lectius estudiantils, sindicals, feministes,
de migrants, culturals, etc., estem organitzant una gran manifestació per a acabar amb aquesta impunitat. El Sindicat d’Estudiants crida a participar massivament, i t’animem a difondre aquesta convocatòria, formar comitès de lluita,
organitzar assemblees al teu institut o facultat, i a organitzar-te amb nosaltres
per a lluitar contra el feixisme (una xacra més del sistema capitalista), contra
la ofensiva repressiva i franquista del PP i en defensa de tots els nostres drets.

Organitza’t i lluita amb nosaltres
www.sindicatdestudiants.net
685 098 482 /
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