


LEKEITIOKO UDALA

Idazkaritza

beheko partean agertzen diren Elkarteez osatutakoa, egungo legediari jarraituaz

Lekeitioko Udaletxearen Osoko Bilkurari proposatzen dio ondorengo Mozioaren

onarpena.

ARRAZOIEN AZALPENA

1936.eko Uztailean Francok burututako altxamendu militar-faxistak Errepublikaren

bidezko Gobernua eta Gobernu Autonomiko guztiak ezabatu zituen, industrí, nekazal

eta finantza oligarkiaren laguntzarekin, Elizaren agintarí eta partaideek tarteko, eta

erregimen politiko totalitario bat ezarri zuen askatasunaren, justizia sozialaren eta

Estatuko Nazioen eta Herrien eskubideen aldeko pertsona ororen suntsitze fisikoa

eraginaz.

Diktadura hura, ideologikoki "nacional-catolicismo" delakoaren zutabeetan finkatua,

armadak, finantza eta industria oligarkiak, lur-jabeen klaseak eta Elizak hurrengoko

berrogei urteetan mantendu zuten errepresio bortitza eta jeneralizatuaren bitartez

edozein oposizio saihestuaz, torturak, "paseoak", heriotza-zigorrak, eta gainontzeko

kondenak ¡arriaz erregimenaren aldeko epaileen bitartez, atxilotuak inongo defentsa

aukerarik izan gabe.

Francoren heriotzaren ondoren, neniaren borrokek eta presio intemazionalak frankistak

behartu zituzten nolabaiteko aldaketa batzuk egitera, baina botere politikoa, judiziala,

ekonomikoa, militarra eta errepresiboa mantenduaz eta frankismoaren zutabe

nagusienak bermatuaz: Estatuaren batasuna, Kapitalismoaren jabetza eta lehentasuna

edozein interés sozialetik gain, eta Elizaren estatus pribilegiatua.

Baina "trantsizio" hartatik hogeita hamabost uñe geroago argentinar epaile batek

frankismoaren aurkako kereila bat onartu du genozidio eta gizateriaren aurkako

delituengatik, preskriba-ezinak eta inongo "azken puntuko legeak" amnistiatzerik ezin

dituenak. Nahiz eta erakunde internazionaletik izan, kereila honek frankismoaren

zutabeak zartatzen hasia du, hainbat pertsona eta erakunde sozial anitzek urteetan

zehar ahalegintzen ari garen bezala. Beraz, Egiaren, Justiziaren eta Erreparazioaren

aldeko une garrantzitsu baten aurrean gaude, milaka eta milaka errepresaliatuen

duintasuna lortzeko ahalmen berezia bilakatuaz.

Esandako guzti honegatik, Frankismoaren Krimenen Aurkako Kereilaren Euskal

Plataformak, Altafaylla Kultur Taldea, CNT Euskal Herria, Durango 1936 Kultur

Elkartea, Euskal Memoria Fundazioa, Eusko Lurra Fundazioa, Egiari Zor Fundazioa,

Garraxika Taldea, Gemika Batzordea, Goldatu Elkartea, Intxorta 1937 Kultur Elkartea,

Lau Haizetara Gogoan Elkartea, Martxoak 3 Elkartea, Oroituz, Sanfermines 78:

GOGOAN! eta Sare Antifaxista Elkarteek osatzen dutena, ondoko proposamena

luzatzen dizue:

MOZIOA

1- Lekeitioko Udaletxeak 1931.ean bidé onez burututako Errepublika eta Gobernu

Espainol, Katalan, Galego eta Euskaldunaren aurka 1936.eko Uztailean Francok

antolatutako altxamendu militar-faxista salatzen du.

2.- Lekeitioko Udaletxeak gerora ezarritako diktadura erregimena salatzen du, berrogei

urteetan zehar eragindako triskantza odoltsuegatikjustizia soziala aldarrikatzen zutenen

aurka eta baita Katalunia, Galizia eta Euskal Herriaren eskubide nazionalak

aldarrikatzen zutenen aurka.
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