BARNEKO
ETSAIA FRANTZIAN
Frantziaren etsaiak nor diren eta zer egiten duten ja-

liziaren eta bai harm adaren portaera, egunen batez ezke

kin nahi baduzu, galde egiozu p o liz ia ri eta h arm adari.*

rra agintera baletor? Europako C hile b ila k a tu k o * ote da

Ongi inform atuak d ire la ja k in da. G e rra rik non egin ez

Frantzia?

dutela eta, ez pentsa gero, Harmada lanik gabe dagoenik. M ilitä r batentzako, a lfe rk e ria da nonbait b ekaturik

Galdera hor dago, askok egin ohi duena agian.* Eran-

gaitzena! Jad a nik* kolo nie ta n ez dute lanik. Barruan bi-

tzunak ez dira fa lta . Esaterako, «Fédération autonom e

latu dute zertan ihardun. Kasu barneko e tsa ia ri!

des S yndicats de Police» delakoak — h o ts ,* poliziaren
barneko s in d ik a to rik nagusienak— esan du, ezkerra Go-

B e rrikita n ,* H arm adaren «barne erabilkizunetarako»

bernura ig o te n * bada, p oliziak berdin onhartuko duela.

egindako info rm e bat kanpora atera da, eta prentsaren

S indikato berak, b id e * batez, sin d ika to fa x is ta k (izenez

eskutan* ero ri. B oletin bat da, ixilp ea n gordetzekoa. Eta,

«independenteak») sortzeko joera salatu du. Harm ada

¡kusten denez, barneko n o rb a ite k ezagutzera eman du.

ren a ld e tik, dem okrata bezala ezagutuak diren o fizia l ba-

A rgitaratzearekin, gauza asko a rg itu (eta a u rkitu ) da.

tzuek idatzi dute, «C hileko o fiz ia le i jokarazitako eginkizuna ukatu egingo luketela». Hala ere, susm oak em e d¡-

Barneko etsaiaz 80 bat h o rria ld e daude, sei kapitulu-

rau, gaurko jokabidea ja kite a n .

tan banandurik. Izan ere, barneko etsaia ugari bilatzen
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da gaur Frantzian. Batez ere, dokum entu horren erizpidearen* arabera.* Labur esanik, horientzako, ezkerreko
sindikatoak eta ezkerreko ald e rd ia k, denak dira etsai,
batik* bat A ld e rd i K om unista eta «gauchiste» m ota guztiak.
Z a tirik nagusiena « A ld erdi K om unistaren eta haren
kidekoen» a zterketak hartzen du. M ilita n te kom unisten
izenak, bizilekuak, lanbidea, arraza, b ilk u ra *

le kuak...

dena dago hor.
Gero, « m a rxista -le n in ista edo tro ts k is ta alderdi eta
taldeak» agertzen dira, zehaztasun berarekin.
Hirugarrenez, « a n tim ilita ris ta edo alderdi eta m ugimendu iraultzaileak» . Zehaztasuna lege da hem en ere.

Emakume, gizonezko eta umeen jantziak

Zati honetan agertzen direnak, PSU alderdia, CFDT sindikatoa, anarkistak eta bakezaleak dira.

Oihal, izare eta etxean behar diren
gainerakoak

Bukatzeko, «itsasoz bestalde ko talde ak eta a tz e rrita r
minoriak» datoz. Hauen a d ina ,* lana, jo a n -e to rria k, etnia,
beste gauza askoren artean, ezagunak dira.

Bai emakume eta bai gizonezkoentzako

Hona nola iku sten duen Harm adak ezkerra. Eta hone-

jantzi aukeratuenak, azken

kin arriskua. Etsaia. G alley, Harm adako M in is tru a , eta

modara eginak

Marcellin, Barneko M in is tru a , pozik egon daitezke: haien
mutilek biziki Ian serio a egin dute, eta batasun eder bat

HURI

erakutsi ere bai. Hauxe da. hain zuzen, dokum entu honek

ZAHARRA

garbien erakutsi duena: harm adaren eta p o liziaren ha-

"Casco Viejo"

rreman hestuak.

BILBO

Jokabide honek, e to rkizu n a ri buruz, arazo garrantzlzko eta bizi bat planteatzen du. Ezkerra eta barneko etsaia
nahasten eta bateratzen d lre la rik , nolakoa lite k e bai po— 11

—

