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In januari 2002 werd Juanra Rodriguez in Amsterdam
opgepakt, op basis van
beschuldigingen uit
Spanje dat hij informatie zou hebben verstrekt aan een commando van de ETA in
Barcelona.
Juanra heeft ruim vijf
maanden in Vught in
isolatie gezeten, en
kwam eind juni op
borgtocht vrij.
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Volgens ons is Juanra het slachtoffer van de totaal
doorgedraaide strijd tegen het terrorisme in Europa.
Spanje misbruikt de strijd tegen ETA om een steeds
grotere kring van politieke opposanten de mond te
snoeren.
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Dat blijkt uit de aanpak van het Baskische
onafhankelijkheids-streven: in plaats van dialoog en
een politieke oplossing worden partijen, kranten en
andere organisaties verboden en gecriminaliseerd.
Maar ook tegen andere bewegingen en bevolkingsgroepen zet Spanje nog marteling en repressie in,
zoals elk jaar weer blijkt uit de Amnesty-International
rapporten.
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Eerder dit jaar probeerde Spanje in de EU de antiglobaliseringsbeweging tot ‘terroristisch’ te verklaren.
Zo wordt de ‘oorlog tegen het terrorisme’ van na 11
september steeds meer tot een oorlog tegen elke
vorm van politieke oppositie.
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De beschuldigingen tegen Juanra worden in het
uitleveringsverzoek nergens hard gemaakt; het enige
‘feit’ is een verklaring van iemand die onder marteling
is verkregen. Deze persoon heeft zijn verklaring
ogenblikkelijk ingetrokken zodra hij uit de beruchte
Spaanse politiecellen kwam.
Spanje wringt zich in onmogelijke bochten en weerspreekt zichzelf voortdurend om Juanra in handen te
krijgen. De beschuldigingen werden door Spanje nu al
vier keer aangepast zonder dat daar enig nieuw bewijs
tegenover stond.
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Uitlevering van Juanra door Nederland zou acceptatie
betekenen van martelen en politieke repressie in
Spanje. Dat is onaanvaardbaar!
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Juist nu, in een politiek klimaat waarin ook in Nederland allerlei vanzelfsprekende rechten op de tocht
komen te staan, is het belangrijk om met veel mensen
een duidelijk geluid te laten horen.
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- Kom op 17 september (Prinsjesdag)
om 9.00 uur naar Juanra’s proces,
op de Parnassusweg 220 in Amsterdam.
We zullen met performances, muziek en spre
kers ons verzet laten horen.
- Op 13 september om 21 uur is er een
informatie-avond in Vrankrijk,
Spuistraat 216, Amsterdam
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Spanje martelt en onderdrukt oppositie!
Nederland mag daaraan niet meewerken!
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No extradition of
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In January 2002, Juanra
Rodriguez was arrested in
Amsterdam on the grounds
of claims by Spain that he
allegedly provided information to a unit of ETA in
Barcelona. Juanra has
spent over five months in
solitary confinement in
Vught. The judge released
him on bail in June.
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We believe Juanra has become a victim of the completely
out-of-hand ‘war on terrorism’ in Europe. The Spanish state
is using the war against ETA to silence an ever- increasing
group of political opponents.
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This shows in the way the Basque independence movement
is treated: instead of dialogue and a political solution, political
parties, newspapers and other institutions are outlawed and
criminalised.
But Spain uses torture and political repression against other
movements and communities as well, as is shown each year
in the Amnesty International reports.
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Earlier this year, Spain tried to push the EU into declaring the
anti-globalisation movement to be ‘terrorist’. Thus, the ‘war
on terrorism’ that started after September 11 is becoming more
and more a war against all forms of political opposition.
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The accusations against Juanra are not backed up by any
real evidence in the extradition request. Most of it is based on
a statement gotten under torture, by a person who immediately
recanted it when he got out of the notorious Spanish police
cells.
Spain produces new claims like rabbits from a magician’s hat.
The official charges against Juanra have already been revised
four times, each time without presenting new evidence for the
sometimes contradictory accusations.
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The extradition of Juanra by the Dutch state would mean direct acceptance and complicity with torture and political repression in Spain. This is unacceptable!!
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Especially right now, in a political climate where all kinds of
civil rights are under threat even in the Netherlands, it is very
important that we show clearly that a lot of people do care!
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Come and visit Juanra’s trial on September 17,
9.00 h, at Parnassusweg 220 in Amsterdam.
There will be performances, music and
speakers to voice our resistance.
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