Solidaritat amb el Poble Bolivià

Judici a Sánchez de Losada
Vídeo-fòrum i concerts organitzats amb l'objectiu de donar suport al moviment social bolivià, i en particular al Comitè Impulsor del Judici de Responsabilitats a l'Expresident Gonzalo Sánchez de Losada i els seus col·laboradors.
Aquests van ser els causants de la massacre d'octubre de 2003 a Bolívia.
L'octubre de 2003, Bolívia va ser l'escenari d'una
repressió forta (desenes de morts, més de 500
ferits), sobretot a la ciutat d'el Alto, una ciutat
essencialment indígena, i on viu la població en
situació més precària del país. La població
demandava la nacionalització del gas i del petroli,
entre altres reivindicacions. El president de
llavors, era precisament el que es va encarregar de
la privatització de la majoria dels recursos estratègics bolivians, en un anterior mandat, a mitjans
anys 90..
Els militars van metrallar les casetes de llauna on
vivia la gent (un gran nombre de ferits són nens,
dones i ancians que estaven dins de les seves
cases). El president Sánchez de Losada va fugir
del país i es va refugiar als Estats Units, aprofitant la seva gran amistat amb Georges Bush.
Mai no va ser jutjat per la matança. Des de
llavors, una xarxa del moviment social, i
d'advocats voluntaris, pugna per la seva extradició i perquè sigui jutjat a Bolívia. El 18 de maig de
2009 van començar finalment les audiències, que
tocaran com a mínim a una part dels ministres
del govern de Sánchez de Losada, que es troben a
Bolívia actualment. Hi ha l'esperança que si això
prospera, es pugui extraditar, per això, és un
moment molt important per al moviment social i
els familiars de les víctimes. Per això, volem fer
aquest acte en suport i solidaritat amb el Comitè
Impulsor del Judici de Responsabilitats a
l'Expresident Gonzalo Sanchez de Lozada i els seus
Col·laboradors (vegeu: www.juiciogoniya.org.bo).

Diumenge 18 d'octubre

Programa:

Hora: 14h – 20h

14h – 16h: Menjar bolivià
16h – 17h: Projecció documental “La Pachamama és nostra”
(Ana Soldevila) i del Videoclip "FES-TE GAS!"
17h – 18h: Ball-performance boliviana
18h – 19h: Concert sorpresa

Lloc: Pic de Canmasdeu
(Direcció: Metro Canyelles, L3).
Com arribar. Veure mapa:
http://www.canmasdeu.net/cat/map.php).

