Estátua do assassino Millán Astray é retirada das
ruas da Corunha

breves

Em Janeiro o monumento ao general golpista Millán
Astray foi retirado da praça do mesmo nome por umha
empresa contratada pola Cámara Municipal.
Posteriormente foi trasladada ao polígono de Agrela.
Punha-se fim a 40 anos de permanência deste
monumento fascista, homenagem a umha das
piores bestas negras do franquismo, o fundador da
Legiom.

Farsa judiciária contra o activismo pola língua
Tenhem-se publicado umha série de
difamaçons e mentiras das quais a nossa
organizaçom é, novamente, alvo. A
oportunidade do jornalismo mercenário
(agora chama-se-lhe “linha editorial”) foi a
recente declaraçom de cinco imputados
pola contra-manifestaçom a prol do galego
realizada na Corunha, em Fevereiro de
2008.

editoria
Outro ponto da proposta que longe de
suscitar polémicas consegue passar
desapercibido é o fomento do contrato
a tempo parcial, qualificado nos últimos
meses
pola
patronal
como
“particularmente necessário” e que
“permitiria a conciliaçom da vida laboral e
falmiliar...”. Hoje, 76,4% dos contratos a
tempo parcial som assinados por
mulheres. Na Comunidad Autónoma
Galega (CAG), 18,7% das mulheres
tenhem contrato a tempo parcial frente a
4,7% dos trabalhadores homens. Como
sempre,
detrás
do talante
da
“conciliaçom da vida laboral e familiar”
lateja a incessante carga do trabalho
reprodutivo nas costas das mulheres,
pois tanto o governo espanhol como o
autonómico se negam a assumir esta
responsabilidade, ocupados no resgate
dos especuladores. Mas nom só outros
dos pontos pretendem legislar em favor
de que as ETT´s se consolidem como
“entidades
colaboradoras”
dos
Serviços Públicos de Emprego ou que
as Mútuas patronais adjudiquem as
baixas por enfermidade.

Começava assim umha nova farsa judiciária amparada na suposta
violaçom do direito constitucional à concentraçom dos fascistas, em que a
Guarda Civil e a sua obsessom por castigar toda reivindicaçom da
identidade galega jogou um papel fulcral. Recentemente, o diário La
Opinión dava por suposto que os últimos cinco imputados eram membros
da nossa organizaçom, segundo o “exaustivo” informe da Guarda Civil.

Porém, cumpre sublinhar a irracionalidade habitual dos processos
judiciários espanhóis, onde mesmo se pune, se lhe for útil, o cumprimento
das próprias leis espanholas; como tem acontecido com os três antifascistas
que tentárom tombar a estátua em 2005 durante a nossa campanha “Que se
vaiam!”, condenados ao pagamento de 2.319 euros de indemnizaçom à
Cámara Municipal da Corunha, junto a umha multa de 120 euros por umha
falta qualificada como de “danos” o que só se entende como medida de
intimidaçom à juventude antifascista que protagonizou este acto.
Mas nom só, no mês de Abril conheciamos que o julgado do contencioso
adiministrativo nº3 da Corunha admitia a trámite o recurso interposto pola
filha de Millán Astray reclamando a reposiçom da estátua, o nomem da praça
e as honras concedidas sob a delirante argumentaçom de que é alheia a
exelataçom ao golpe militar. A este somam-se-lhe os apresentados polo PP
da Corunha e por outros descendentes de franquistas contra a retirada
destes símbolos na cidade herculina.

colaboram

Solidariedade com a juventude revolucionária basca
Nos últimos meses estase a levar
umha macro-operaçom contra a
juventude basca que tem como
gestores
políticos
os
seqüestradores da Lehendakaritza
(PSOE e PP), que num contexto de
forte conflitividade
social e
nacional, deixam de lado as suas
diferenças cosméticas e agem
como o que som: Distintas faces
da mesma moeda. Esta operaçom
nom é “um golpe a ETA”. Constitui
nem mais nem menos que um
ataque
indiscriminado
à
juventude
revolucionária,
a
perseguiçom de umha opçom política que se
tenta apagar da face de Euskal Herria e especialmente da consciência
colectiva da juventude basca, empregando o terror policial.

As contínuas agressons da burguesia à
classe trabalhadora da nossa naçom
devem e vam ser contestadas de maneira
contundente pola juventude rebelde. Na
actual
conjuntura
nacional
e
internacional é um dever inapelável para
qualquer jovem organizad@ a denúncia
constante dos devastadores efeitos que o
capitalismo depara ao povo trabalhador
galego, muito especialmente contra a
juventude e as mulheres.

Corunha

Desde a Galiza e a sua juventude, enviamos aos/às companheir@s
detid@s o apoio incondicional de BRIGA, denunciamos a criminalizaçom e
a tortura do melhor da juventude euskalduna, e reafirmamos o nosso
compromisso internacionalista com os povos oprimidos polo Estado
espanhol.
Rua S. Joám, 7

Corunha
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análise

actos

A última aberraçom laboral que querem
aprovar é a de contratar jovens sem
direito
a prestaçons
por
desemprego e cobrando o salário
mínimo interprofissional, no melhor
dos casos. Nom contentes com ter mais
de 40.000 jovens no desemprego na
Galiza e tornar precárias
até o
insuportável as relaçons contratuais
agora o Governo espanhol, a CEOE e o
sindicalismo claudicante de CCOO e UGT
decidem-se a negociar com os direitos
que a classe trabalhadora atingiu com

O acto foi realizado em regime de
autoconvocatória, e nele participárom
numerosos
sectores,
organizaçons,
associaçons e pessoas a título individual
que viam no acto da Mesa por la Libertad
Lingüística a tentativa de perpetuar a imposiçom do espanhol na Galiza sob
um delirante discurso que inverte os papéis históricos das duas línguas,
tentando vender umha suposta imposiçom do galego. O acto encerrava-se
com a polícia espanhola carregando e espancando a gente lá congregada e
defendendo a concentraçom fascista.

campanhas

Do que nom falou Diaz Ferrám foi das
graves conseqüências que esta reforma
suporá
para a classe
operária,
contradizendo
a sua repetitiva
afirmaçom de que “nom haverá perda de
direitos”.

luitas e mobilizaçons nas últimas décadas
convertendo-o, como costumam, numha
mercadoria
negociável,
como se
realmente nos fossem alheios.

breves

Recentemente, o Governo espanhol
puxo sobre a “mesa de negociaçom” a
sua anunciada reforma laboral. Entre a
moreia de declaraçons feitas nas últimas
semanas, umha das que mais deve
preocupar à juventude trabalhadora
galega é a de Gerardo Díaz Ferrán,
presidente da Confederaçom Espanhola
de Organizaçons Empresariais (CEOE),
que a valorava como “imprescindível” e
“encaminhada na boa direcçom”. O
presidente da CEOE acha que esta
reforma nom está mal, é dizer, que o
vozeiro do organismo que pregoa a
reduçom de salários, o despedimento
livre ou alargar a idade de reforma até os
67 anos como medidas indispensáveis
para acabar com a crise, semelha estar
razoavelmente satisfeito. Estas reacçons
deixam bastante claro quem vai ser o
principal beneficiado. E se isto é
clarificador, que a medida seja aplaudida
polo FMI tira-nos de toda dúvida.

De BRIGA nom podemos senom alegrar-nos polo
que isto significa para a dignificaçom das vítimas
do franquismo, e também polo nosso modesto
contributo para a retirada deste fetiche do genocídio galego.

análise
para a militarizaçom da juventude
A começos de Fevereiro o número de
efectivos militares no exército espanhol
alcançou a sua maior quota desde a aboliçom
do serviço militar obrigatório em 2001. Se em
2007 eram apresentadas no Estado espanhol
43.000 petiçons de ingresso, em 2009 a cifra
foi de 127.000. O executivo espanhol está a
demonstrar que a crise só supom vantagens
para os interesses do capitalismo. Os
recordes de desemprego e o retrocesso nas
condiçons de vida na Galiza servem de
escusa nom só para multiplicar o ganho
obsceno de banca e empresas, mas também
para normalizar a imposiçom do estado
policial e a militarizaçom social.

humanitário e pacificador do qual tanto falam.
Longe disso as forças armadas espanholas som
um exército regular imperialista e moderno
com maquinaria militar tecnologicamente
avançada e pronta para matar. Além dos
criminosos esforços por tratar de consolidar as
suas posiçons dentro das alianças militares
imperialistas e os acordos sobre a fabricaçom
conjunta de armas com outras potências,
alimentando o peso da indústria da morte
graças aos desproporcionados orçamentos
públicos dedicados ao gasto militar.

actos
Outubro
Jornada contra os bancos
Na noite do dia 13 mais de
50 bancos fôrom atacados
com ovos de pintura e
pintadas
em diversas
comarcas de todo o país. O
objectivo:
Assinalar
a
responsabilidade directa
dos bancos no início da
actual crise do capitalismo
e os grandes benefícios
que a banca está a tirar da

A realidade é que matar é um negócio, e esta
oligarquia conta com peso destacado nas
decisons políticas espanholas. Mas para fazer
Os recentes dados publicados sobre o realidade as suas aventuras empresariais
aumento de petiçons solicitando a entrada no necessitam maos, desta vez para disparar fuzis
exército espanhol na Comunidade Autónoma e arrasar povos. E aqui é onde entra em jogo a
Galega (CAG) som arrepiantes. Em termos
juventude trabalhadora menos consciente,
globais, o incremento ascendeu até uns 74%. transformada à vez em carne de canhom do
Se em 2007 eram 2000 as pessoas que
imperialismo e em inimigo irreconciliável para
pediam ingressar no corpo repressivo, em
a sua classe.
Setembro de 2009 eram 3500. Quando o
@s jovens galeg@s mais conscientes sabemos
desmembram por províncias encontramoque o objectivo que persegue o governo
nos com que Ponte Vedra sofreu um espanhol
é normalizar
a repressom,
incremento de 98%, Ourense de 81%, embrutecer-nos e arrancar-nos qualquer
Corunha de 69% e Lugo baixa 0,3%. Por
indício de rebeldia, afogar a solidariedade com
outra banda, 20% das inscriçons realizadas
os povos que a diário som vítimas das
nestes últimos 4 anos som de mulheres.
agressons imperialistas, difundir entre a
Numha Galiza onde o trabalho estável para os
menores de 30 anos já nom existe, ser jovem
significa aceitar qualquer trabalho, sejam
quais forem as condiçons. O exército
espanhol
beneficia-se
das condiçons
materiais da mocidade tais como o
desemprego, os expedientes de regulaçom
de emprego (ERE), os contratos laborais sem
as mínimas garantias de estabilidade, etc.,
para apresentar o recrutamento como “um
emprego de longa duraçom durante a crise”.

De BRIGA reforçamos o nosso compromisso
com o antimilitarismo e denunciamos que o
exército espanhol assassina, viola e agride em
nome dos interesses da burguesia. Nem
campanhas publicitárias,
nem fórmulas
mágicas anticrise!

Mas nem os mais crédulos
podem
argumentar coerentemente esse labor

SER
MERCENÁRIO
TRABALHO!!!

miséria social que provocou.
Em Vigo dous jovens fôrom obrigados a permanecer mais de 12
horas nos calabouços da polícia espanhola sob a acusaçom de
realizar pintadas.

É

BRIGA contestou à celebraçom da festividade nacional
espanhola do “Dia da Raça” (12-O) com a retirada de
dúzias de bandeiras “rojigualdas”
de prédios
institucionáis em diferentes localidades da nossa
naçom.

em Espanha o compromisso é delito
solidariedade com Alexandre Rios

É importante sublinhar que este jovem vai
entrar em prisom polo simples facto de
despregar umha faixa com a legenda
“Exército espanhol assassino” ante um
posto da BRILAT. Por este protesto foi
condenado por um delito de “injúrias às
Forças Armadas”. Os antecedentes por
este “delito contra a honra” som os que,
segundo as leis espanholas, obrigam o
jovem a entrar em prisom.
Além do mais, as condiçons de trabalho do
companheiro impedem-lhe fazer frente

Um dia mais tarde tinha lugar o Concerto Solidário com Alexandre em
Ferrol, em que a actuaçom de Eina (ex-Inadaptats) e Arenga fijo dançar a
mocidade na Fundaçom Artábria.

Concerto solidário no Baixo Minho

campanhas

Se bem no caso de quatro destes
companheiros a possibilidade da prisom é
remota pola falta de antecedentes penais,
o companheiro Alexandre Rios deverá
cumprir esta pena por ter sido condenado
com anterioridade. O julgamento em que
isto aconteceu nom foi outro que o de
umha concentraçom contra a BRILAT em
Ponte Vedra, unidade de elite do exército
espanhol cuja presença para captar
jovens em Junho de 2006 foi contestada
por BRIGA naquela altura, e na
actualidade por centos de vizinhos e
vizinhas que rechaçam a presença militar
na zona.

A nossa organizaçom
apresentou
oficialmente a campanha solidária com
Alexandre
Rios “Em Espanha
o
compromisso é delito”, num acto a que
assistírom um grupo de jovens e
simpatizantes
da organizaçom que
arroupárom
o moço repressaliado
enquanto a conferência de imprensa tinha
lugar no Centro Social Henriqueta Outeiro
de Compostela. Nela informou-se das
diferentes actividades que BRIGA vai
desenvolver nos próximos meses em solidariedade com o companheiro.

Fevereiro

UM

Vam já muitos meses desde que
informávamos do julgamento a cinco
filiados da CIG, três deles militantes de
BRIGA, no qual foram condenados a seis
meses de prisom cada um e miles de
euros em multas por participarem na
manifestaçom do 1º de Maio de 2005 em
Vigo.

Apresentaçom pública da nova Campanha Solidária

Retirada de bandeiras

juventude altos valores castrenses como a
xenofobia, a homofobia, a violência contra as
mulheres ou a defesa fanática da pátria
espanhola que supom o esmagamento dos
povos oprimidos.

NOM

Janeiro

aos 6.000 euros que como mínimo deve
pagar
em
multas,
faltas
e
responsabilidade civil derivadas dos dous
julgamentos. O impagamento destas
elevaria a sua estadia no cárcere mais de
um ano em total.
Em poucas palavras, este jovem vai verse privado de liberdade, no mínimo, 6
meses da sua vida, e possivelmente
durante um ano inteiro, por participar
num acto antimilitarista e mais numha
manifestaçom do 1º de Maio. Enquanto
assassinos de mulheres, políticos com
corruptelas de domínio público, militares
implicados
em assassinatos,
e
empresários e banqueiros responsáveis
da crise sem precedentes que sofremos
desfrutam da sua vida com total
normalidade, este moço vai perder um
ano da sua vida por defender na rua o
antimilitarismo e a mobilizaçom obreira.
BRIGA iníciou em Dezembro de 2009
umha campanha de solidariedade com
Alexandre para a recolhida de achegas
económicas que podam impedir a sua
entrada em prisom, ou polo menos reduzila. A advocacia
contratada
pola
Coordenadora do MLNG já tem solicitado
umha comutaçom da pena de prisom por
umha multa, o que elevaria a quantia a
mais de 8.000 euros. É umha mostra de
conseqüência de qualquer pessoa de
esquerdas o evitar que este jovem pague
polo que deveria ser um direito: Defender
o que se pensa coerentemente e em
liberdade.

Na noite do 6 de Fevereiro a juventude
do Baixo Minho dançou ao som do
concerto organizado polo Grupo de
Base da comarca na sala A Gruta d´O
Rosal, em solidariedade
com o
companheiro Alexandre Rios.
Os grupos soubérom fazer-nos
desfrutar de umha boa noite de
rebeldia e camaradagem com as suas
palavras solidárias e de ánimo. O encarregado
de romper o gelo foi o grupo de hip-hop de Ponte Areias Rebeliom do
Inframundo seguido do hard-core de Malcolm X chegados desde a
Guarda e o dos vigueses Rojo 2. Até bem chegada a madrugada foi o
ska de Skandalo Gz, também desde Ponte Areias, o encarregado de
acompanhar-nos até o final da actividade.

Novembro
Março

Mobilizaçom contra o cantante homófobo
A Sala Capitol e a Cámara Municipal de
Compostela (PSOE-BNG) figérom ouvidos
moucos à pressom dos colectivos sociais que
se mobilizárom exigindo nom conceder
espaço algum à lesbigaitransfobia na Galiza.
Em resposta ao concerto do homófobo Sizzla
tivo lugar umha concentraçom
nas
imediaçons do local que durante horas estivo
escoltado por mais dumha dúzia de polícias
de choque.

Dezembro
Jogo da Selecçom

8M: As jovens galegas polo feminismo de classe!

Após a autoproclamaçom de Adolfo
Dominguez
em porta-voz
das
agressons patronais com as suas
declaraçons a favor do despedimento
livre, o aumento da idade de reforma
e a diminuiçom dos gastos públicos
em sanidade e educaçom que tam
calorosamente fôrom aplaudidas por
António Fontenla e Feijó, as mulheres
de BRIGA quigemos lembrar-lhes no passado Dia da Mulher
Trabalhadora, que as jovens galegas nom queremos continuar a ser
tratadas como gado polo mercado laboral. É por isso que nas noites
prévias à data feminista várias lojas fôrom boicotadas com pintura lilás
em diferentes cidades da Galiza.

Escola de Formaçom 2010

A pesar de a decisom do novo governo
autonómico de pôr fim aos jogos internacionais
que a Selecçom Galega disputara nos últimos
anos, o 26 de Dezembro decorreu em Compostela
umha intensa jornada pola oficialidade das
nossas equipas sob a legenda “ Selecçons
nacionais. Direito popular”. Advertindo que
as medidas espanholista adoptadas no
ámbito desportivo nom conseguirám
desmontar o movimento pola
defesa dos direitos da Galiza.

Número de conta solidária: 2080- 0143-31-0000057719 (CAIXA NOVA)

www.briga-galiza.org

Ponte d'Eume foi a vila escolhida este ano para
desenvolver com total "normalidade" a Escola
de Formaçom que como cada ediçom organizam
de maneira pública as organizaçons juvenil e
estudantil do MLNG, BRIGA e AGIR. Umha
normalidade que a juventude independentista
traduz como assédio e violência das forças de
ocupaçom e repressom. Desta volta, a Guarda
Civil interrompia o fim-de-semana de
convívio e formaçom para montar um novo
julgamento-farsa
à juventude
independentista onde o companheiro de
AGIR, Iago Barros, resultou detido e
trasladado durante três horas ao quartel
da Guarda Civil de Fene fazendo gala da
prepotência e arbitrariedade
que
caracteriza este corpo. O Iago saía em
liberdade
e cumha denúncia
esperpéntica na qual aparece
como co-protagonista, sendo
acusado de duas faltas de
"desobediência"
e
"resistência à autoridade".

