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TERMOMETROA

NEONAZIEN MSR (Mugi-
mendu Sozial Errepublika-
rra) alderdi politikoa, Liga
Joven edota España 2.000
taldeak erlazionatu dituzte
mugimendu honekin. Italia-
ko Casa Pound proiektuan
oinarritu dira eta eraikinak
Zaragozan eta Madrilen oku-
patu dituzte. Castellón ere
beste eraikin bat bere egin
dute, baina hau hondatuegia
dago. Bartzelonako Casal
Tramuntana eta Valentziako
Mª Luisa Navarro etxe sozia-
lekin ere zerikusia dute,
antza, azken okupazioek.

Zaragozako “etxe soziala”
Ekainean MSR alderdiaren jarraitzai-
leek Zaragozako Las Fuentes auzoan
dagoen eraikin bat okupatu zuten.
Ohar bat igorri zuten esanez ez zute-
la zerikusirik MSR edo inolako alder-
di edo talderekin, baina okupazioa
hasi zutenetik MSRren siglak eta sin-

bologia duten panfletoak banatu
dituzte.

Las Fuentes eta Zaragoza multi-arra-
ziala. Bizikidetza duinaren alde, faxistak
gure auzoetatik at lemapean ultraes-
kuindarren kontrako manifestazioa
egin zen uztailaren erdialdean, eta

okupatutako eraikinaren
aurrean komunikatua iraku-
rri zuten. “Etxe sozialeko”
kideek pobreziak ez du aurpegi-
rik idatzita zuen pankarta
batekin erantzun zieten
manifestatzaileei.

Madrilgo “etxe soziala”
Zaragozaren ereduari jarrai-
tuz, Madrilgo Tetuan auzoan
ere eraikin bat okupatu zuten
abuztuan. Talde antifaxistek
kontrako manifestazioa deitu
zuten abuztuaren 30ean
Arrazistak gure auzotik kanpo
lemapean.
1.000 pertsona inguruk
hartu zuten parte manifesta-

zioan, eta, Zaragozan egin zuten
bezala, okupatutako eraikinaren
aurrean komunikatu bat irakurriz
bukatu zuten. Ez zen istilurik egon,
baina okupatzaile batzuk agur faxis-
tarekin erantzun eta irainak bota
zituzten eraikinaren teilatutik. n

“GOBERNUZ Kanpoko Erakundeek eta instituzioek
etorkinaren aldeko diskriminazio positiboa egiten dute,
eta bitartean zakarrontzietan bila dabiltzan espainiarrak
ikusten ditugu. Jende babesgabe asko dago, eta horiek
laguntzea da gure helburua”. 24 urteko emakume
madrildarra da mintzo dena, filosofian lizentziatua.
Madrilgo zentroko bozeramailea elkarrizketatu dute La
Ser irrati-katean. (...) 

Ezinbestean, Greziako Urrezko Egunsentia dator
gogora. Madrilgo bozeramailearen hitzetan, “gure
herria maite dugula partekatzen dugu haiekin”. Alderdi
ultraeskuindarra defendatzen ere entzun dugu irratian:
“Onak ez dira hain onak ezta gaiztoak hain gaiztoak

ere. Hedabide guztiak ados jartzen direnean erakunde
bat difamatzeko, zerbait ari dira ezkutatzen”.

Migratzaile magrebtar eta aljeriarrak hirian gizarte-
laguntzetatik bizi direla eta lan egiteari uko egiten diote-
la bota du uda honetan Javier Maroto Gasteizko alka-
teak. Halako adierazpen interesatuak gizartean zabalduz
gero, ez gaitezen harritu dagoeneko Italian eta Espai-
nian ugaritu diren “zentro sozial” eskuindarren modu-
koak iristen badira Euskal Herrira ere. 

Mikel Garcia Idiakez

«Etorkinaren aldeko diskriminazio positiboa egiten dute instituzioek»

XENOFOBIA

Espainiako Estatuko alderdi ultraeskuindarren jarraitzaileek eraikinak okupatzeari ekin diote
azken hilabeteetan, “etxetik kaleratu dituzten espainiarrei aterpea eta laguntza emateko”.

Ultraeskuinaren etxe okupak,
hedatzen ari den arriskua

Keinu faxistak Madrilgo zentroan. Etxebizitza eta lan
duinaren aldeko ideiak baliatu dituzte xenofobia hedatzeko.
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Artikulu osoa Jendartean blogean.

| JUDITH PEREZ|


