LLIBERTAT PER LA COMPANYA PRESA A ALEMANYA
El 13 d'Abril del 2016 es van realitzar tres escorcolls a la ciutat de Barcelona, que van resultar en un detenció
d'una companya, se l'acusava d'haver participat en un assalt a una filial del Pax-Bank (banc vinculat al Vaticà)
dut a terme a Aachen (Alemanya) el novembre del 2014. L'ordre per a la seva detenció es va emetre per la
fiscalia d'Aachen, i els Mossos d'Esquadra, acompanyats per oficials de la policia alemanya, van ser els que van
realitzar els registres i la detenció. A finals de maig, l'Audiència Nacional espanyola, va ordenar l'extradició de
la companya a Alemanya, empresonada fins a aquell moment a Soto del Real (Madrid). Finalment el 30 de
juny, la companya va ser extradida i portada a la presó de Colònia, Alemanya.
Després d'això el 21 de juny del 2016, els Mossos d'Esquadra van detenir a un company anarquista de
Barcelona, i posteriorment el van traslladar a Madrid. L'Audiència Nacional va dictaminar el seu
empresonament de manera preventiva basat en un Ordre Europeu de Detenció i Entrega que havia emès la
Fiscalia d'Aachen. Se l'acusava d'haver participat en l'expropiació a la sucursal del Pax Bank. Després de passar
algunes setmanes a la presó de Soto del Real, el van extradir a Alemanya.
El judici de les dues companyes va començar el 23 de gener del 2017 i va acabar el 7 de juny. La sentència va
resultar, una absolució per al company i la condemna de 7 i mig per a la nostra companya Lisa. Més enllà de
l'alegria per l'absolució del company i la ràbia per la condemna a la nostra companya, seguirem diem NI
INNOCENTS NI CULPABLES, ja que no volem caure en la dicotomia en la qual entra una justícia que no
sentim pròpia i perquè recolzem totes les maneres existents de fer tremolar l'Estat i el sistema capitalista que el
recolza.
El 20 de Febrer d'aquest mateix any, la nostra companya va ser traslladada a una altra presó d'Alemanya, JVA
Willich II, està a uns 60 km de Köln, la presó on era abans.Ara, estem pendents de que traslladin a la companya
a una presó de l’estat espanyol, així que us animem a que seguiu el blog i les convocatòries.
Ara ja fa més de 2 anys que es van endur la nostra companya i volem que la nostra solidaritat no es limiti en
acompanyar un procés judicial, sinó que assenyali i ataqui als responsables de la persecució i l'empresonament
de les nostres companyes. Els bancs, la policia de diferents països, la col·laboració entre Estats i l'Església
catòlica
segueixen
estant
els
autors
principals
de
l'acusació.
Així i tot volem recordar que les companyes no han estat soles (presencia els jutjats i als carrers, activitats
informatives
i
sabotatges,
cartells
i
paraules
acompanyades
per
fets).
El blog es segueix actualitzat i el correu electrònic està obert per a qualsevol proposta, pregunta o crítica.
Deixem la direcció per escriure a la companya, animem al fet que la gent escrigui, ja que rebre unes línies en
una situació d'empresonament trenca l'aïllament, per així també poder-la tenir present en les nostres lluites
quotidianes, en els nostres espais i perquè qualsevol paraula de suport i força pot contribuir en un moment de
calor
dins
dels
freds
murs.
Encara no sabem quant de temps estarà allà però així i tot us deixem la seva nova direcció perquè segueixin
arribant cartes i mostres solidàries.

Lisa 2893/16/7
JVA Willich II
Gartenstraße 2
47877 Willich
Germany

https://solidaritatrebel.noblogs.org/

