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Recentment la nostra amiga i companya detinguda el passat mes d’abril a Barcelona i mantinguda en aïllament a Madrid durant més de dos
mesos, ha estat extraditada a Alemanya per ser
processada per un atracament a un banc ocorregut en aquest país l’any 2014.
Tan sols uns dies abans de la seva detenció, durant el mes de març de 2016, dues persones es van
suïcidar abans de ser desnonades, una a Lleida i
una altra a València, i una tercera va morir durant el
desnonament mateix, a Oviedo.
Es calcula que només a l’Estat espanyol hi ha centenars de desnonaments diaris i desenes de persones es suïciden cada any degut a aquest motiu.
Qui es beneficia d’aquests desnonaments? Els
bancs. Sí, els mateixos que estan darrere dels
mitjans de comunicació i que es troben al capdavant de la indústria armamentística.
La nostra amiga està acusada d’atracar un banc.
No sabem si ho ha fet o no, però ens és igual.
Igualment estem amb ella. Però si ha estat ella,
doncs ens omple d’orgull, ens sembla un acte
d’allò més digne, valent i defensable enfrontar
als qui personifiquen l’odi als pobres, els qui
s’enriqueixen a costa de fer les nostres vides
cada dia més miserables.
Per això recolzem a la nostra amiga, i seguirem al seu costat. Per això no ens agraden els
bancs ni els qui els defensen.
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