Manifest 27M:
Les persones querellants pels fets del 27M som un grup divers i plural com la societat de
la qual formen part.
Ens hem aplegat per denunciar l’agressió que vàrem patir per part del cos dels Mossos
d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el passat 27 de maig. Una flagrant
vulneració massiva de drets fonamentals recollits a l´Estatut de Catalunya, a la Constitució
Espanyola i a la Declaració Universal dels Drets Humans.
Aquesta agressió, que no és un episodi puntual ni aïllat, sinó més visible per la seva
espectacularitat, va ser la resposta a l’ús de la llibertat d´expressió i de la pràctica política
de les persones que s´uneixen a les places.
No és acceptable que l´única acció política i social de partits, administracions i mitjans de
comunicació consisteixi a tractar les protestes i propostes populars com a problemes
d’ordre públic, i que la solució a qualsevol reivindicació sigui la repressió i violència
institucional: policial, econòmica, social…
Denunciem la desigualtat de tracte mediàtic, polític i judicial que hi ha entre les institucions
i les persones. El 15 de Juny la Fiscalia va actuar d’ofici pels fets del Parlament, en canvi,
el 27 de Maig no tan sols la Fiscalia no ha actuat d´ofici, sinó que la Justícia ha arxivat les
nostres denúncies presentades individualment.
Manifestem així el nostre rebuig a les mentides i manipulacions posteriors al 27M fetes
públiques per la classe política i els estaments policials, pràctiques incompatibles amb el
bon funcionament d’una societat.
Van dir que volien evitar danys a les persones i treure els objectes perillosos davant la
celebració del Barça i van acabar lesionant unes 200 persones, a més de destrossar i
confiscar tots els objectes.
La impunitat que envolta les actuacions policials clarament il·legítimes i il·legals creua
massa sovint la línia vermella que marquen els límits legals i ètics.
El conseller d´interior, Felip Puig i el president de la Generalitat, Artur Mas, i entenem que
la classe política que no s´ha manifestat en contra, avalen la impunitat d´aquestes
il·legalitats policials i la vulneració de drets.
Per concloure, no deixarem de condemnar aquesta agressió ni a les persones
responsables i no desistirem en la lluita per la transformació social i política.

Volem aprofitar per agrair sincerament a totes aquelles persones que s´han
solidaritzat ,especialment la contribució desinteressada dels advocats.

www.som27m.org

