MANIFEST “SANT CUGAT AMB EGUNKARIA”
Els periodistes i estudiants de periodisme de Sant Cugat sotasignants, davant el tancament del
diari basc i euskaldun Egunkaria, que es va produir l’any 2003, i davant el recent inici del judici
contra cinc dels seus treballadors i directius, volem manifestar:
PRIMER, que expressem la nostra solidaritat i suport al diari Egunkaria i als seus periodistes.
SEGON, que, en el mateix sentit que s’ha expressat el Col·legi de Periodistes de Catalunya,
considerem el tancament d’Egunkaria com un greu atemptat contra la llibertat d’expressió. Set
anys després, volem continuar alçant la veu contra la censura, com hem fet des del tancament
d’aquest rotatiu basc.
TERCER, que entenem que el tancament d’Egunkaria i el judici contra els seus treballadors i
directius és, a més, una operació dirigida contra la cultura i la llengua basca.
QUART, que confiem en la innocència dels encausats, acusats de pertànyer presumptament a
ETA.
CINQUÈ, que ens sumem a les peticions d’arxivament del cas, com ho han fet ja el Govern Basc,
la Defensa i fins i tot la Fiscalia de l’Estat. Afirmem que les acusacions contra els treballadors i
directius d’Egunkaria només s’aguanten en els prejudicis de les entitats espanyolistes AVT i
Dignidad y Justícia, que van més enllà de l’àmbit judicial.
SISÈ, que exigim la derogació de la Llei Antiterrorista espanyola ja que es tracta d’una llei
d’excepció, que trepitja drets fonamentals de les persones i que empara tortures com les que han
denunciat els encausats durant els dies d’interrogatoris i incomunicació que van patir en el
moment de la seva detenció.
SETÈ, que situem aquest manifest no només com un acte de suport a Egunkaria i a la llibertat
d’expressió sinó també com una mostra més de solidaritat entre els pobles català i basc en la lluita
pels seus drets nacionals davant d’uns Estats espanyol i francés de baixa qualitat democràtica.
Sant Cugat del Vallès, desembre de 2009

