
Gu, Judimendiko gazteok egunero egunero lanean buru  belarri gabiltza auzoa eraikitzen : 

musika aske bat sortuz, aisialdi libre eta autogestionatu baten alde borrokatuz, kaleko artearen 

sorkuntza sustatuz, beste eredu baten alde borrokatuz… Gazteok bizi dugun egoera salatu eta gure 

eskubideak defendatzen ditugu, bakoitzak bere modura, bere tresna eta irudimenaz baliatuta.  

Historian zehar gazte mugimendua izan da iraultzaren eta aldaketaren motorea, hau dela eta, 

edozein aldaketaren aurrean beldurturik sistemak kolpatzen gaitu. Hauek diotenez, gazteak terroristak 

gara, arradikalak, biolentoak, axolagabeak, pasotak… Gure kontrako kriminalizazioa etengabekoa da , 

ixilarazten gaituzte eta gure helburuak lortzeko oztopoak baino ez dizkigute ipintzen.  

Hau dela eta, egoera honi aurre egiteko auzoko gazteon arteko elkarlana sustatzea 

ezinbestekoa  iruditu zaigu. Horregatik, auzoko gazte ezberdinak batu gara eta manifestu honen 

zirriborroa osatu dugu. Bertan honakoa salatzen dugu: 

Auzoan dagoen etengabeko presentzia poliziala gure eguneroko lana oztopatzea  duena 

helburu ; neurririk eta arrazoirik gabe ezartzen dizkiguten isunak, ordaindu ezin ditugun dirutzak 

suposatzen dutenak; jazarpen poliziala, gure atzean dabiltzate uneoro gure eguneroko lana zapuztuz eta 

askatasuna  hertsatuz; jasan behar ditugun makina identifikazioak… Suntsitzea besterik egiten ez 

dakigula dioten bitartean, eraikitzen ditugun alternatiba guztiak zapuzten dituzte (horren adierazlea da, 

adibidez, Judimendiko Gaztetxearen desalojoa). Eta egoera jasanezin honen punturik dramatikoena, 

euren eskubide oinarrizkoenak ere bortxaturik espainiar eta frantziar espetxe ezberdinetan bahituta 

aurkitzen diren auzoko preso politiko gazteen kasua da.  

Hau gutxi balitz, gazteok etxebizitzarik gabe eta lanpostu duin bat eskuratu ezinean gaude. 

Gure bizitza prekarietatean ito dute eta bitartean entzun behar dugu diru publikoaren bitartez 

zenbatekoak gastatzen duten polizian  (munipen brigada berria 21.000.000 euro suposatzen duena, 

ertzaintzaren brigada antiterrorista berriak, kaletik pintadak eta kartelak kentzeko aurrekontu bereziak, 

bizilagunak salatzeko txibatoen telefono zuzena…). Lotsagarria iruditzen zaigu gure dirua bestelako 

etorkizun baten alde borrokatzen dugunon kontrako indarkerian erabiltzea, are gehiago gure bizitzak 

gabezi handiak eta latzak pairatzen dituen bitartean. 

Beraz, honen aurrean ozen esan nahi dugu gazteak ga rela, errebeldeak, iraultzaileak, 

ametslariak eta inkonformistak. Bestelako etorkizun  bat eraikitzen dugu egunero eta honetan 

jarraituko dugu dudarik gabe. Nahiz eta poliziak gu re lana zapuztu nahi izan guk gurean jarraituko 

dugu, sistema honen aurka gaudelako eta beste eredu  bat nahi dugulako…  
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