
In januari 2002 werd
Juanra Rodriguez in
Amsterdam opgepakt,
op basis van beschul-
digingen uit Spanje dat
hij informatie zou
hebben verstrekt aan
een commando van de
ETA in Barcelona.
Deze beschuldigingen
worden in het
uitleveringsverzoek
nergens hard gemaakt;
de enige ‘feiten’ zijn
een verklaring van
iemand die onder
marteling is verkregen.
Deze persoon heeft
zijn verklaring ogen-
blikkelijk ingetrokken zodra hij uit de beruchte Spaanse
politiecellen kwam, waarin contact met een advocaat
verboden is.
Juanra zit sindsdien in isolatie in Vught.

Volgens ons is Juanra het slachtoffer van de totaal doorge-
draaide strijd tegen het terrorisme in Europa. Spanje misbruikt
de strijd tegen ETA om een steeds grotere kring van politieke
opposanten de mond te snoeren.

Juanra deed in Barcelona onderzoek naar extreemrechtse
organisaties. Hij is activist en zanger van de populaire poli-
tiek georiënteerde band KOP. Zijn arrestatie werd in de
Spaanse media onmiddellijk gevierd als een overwinning,
behaald door de nieuwe Europese samenwerking onder de
naam Eurojust. Over Juanra’s eventuele onschuld maakte
niemand zich druk.

Wij wel. Met de bewijzen die deze aantijging zouden moeten
staven is namelijk flink wat mis. Spanje wringt zich in onmo-
gelijke bochten en weerspreekt zichzelf voortdurend om
Juanra in handen te krijgen. De beschuldigingen tegen Juanra
werden door Spanje nu al vier keer aangepast zonder dat
daar enig nieuw bewijs tegenover stond.

Dit is geen nieuwe ontwikkeling. Al langere tijd worden de
burgerrechten in Europa bedreigd. Maar zeker na 11 septem-
ber en de anti-terreur-hype die daarop volgde is dit in een
stroomversnelling terechtgekomen. De definitie van ‘terreur’
wordt opgerekt: volgens Spanje moet ook anti-globalisme er-
onder vallen, volgens Duitsland ook vreedzaam anti-
kernenergie activisme. In Nederland en elders krijgt de politie
ongehinderd toegang tot allerlei informatie, van bonuskaart
tot GSM-verkeer.

Uitlevering van Juanra door Nederland zou acceptatie bete-
kenen van martelen en politieke repressie in Spanje. Dat is
onaanvaardbaar!

Geen uitlevering aan een land dat martelt!
Hoeveel burgerrechten moeten er opgeofferd

worden om een gevoel van veiligheid te
creëren?

Kom naar Juanra’s proces 25 juni 13 u.
Parnassusweg 220 Amsterdam. Meer info:

www.freejuanra.org
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No extradition of
Juanra to Spain!!

In January 2002,
Juanra Rodriguez was
apprehended in
Amsterdam on the
grounds of claims by
Spain that he allegedly
provided information to
a unit of ETA in
Barcelona. These
charges are not
backed up by proof in
the extradition request;
the only “facts” are a
statement obtained
under torture. This
statement was re-
canted as soon as the
person who made it
was released from the infamous Spanish police detention,
where contact with a lawyer is prohibited.. Juanra has been
in solitary confinement in Vught ever since.

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.

In Barcelona, Juanra did research into extreme right-wing or-
ganizations. He is an activist, and the singer of the popular
political hardcore band, KOP. His arrest was celebrated in the
Spanish media as a victory, made possible by the new Euro-
pean juridical cooperation known as “Eurojust”. Nobody
seemed to care whether Juanra was innocent or not.

Well, we do care. The “evidence” that should support the
Spanish claims ranges from flimsy to non-existent. Spain pro-
duces new claims like rabbits from a magician’s hat. The offi-
cial charges against Juanra have already been revised four
times, each time without presenting new evidence for the
sometimes contradictory accusations.

This is not a new development. Civil rights in Europe have
been under attack for a long time. But this erosion has accel-
erated immensely since September 11 and the anti-terror hype
that followed. The definition of “terrorism” has been expanded:
according to Spain it should include anti-globalism, while to
Germany it includes non-violent anti-nuclear energy activism.
Here and elsewhere privacy is being invaded: the police have
unlimited access to all kinds of information, from supermarket
bonus cards to GSM traffic.

The extradition of Juanra by the Dutch state would mean di-
rect acceptance and complicity with torture and political re-
pression in Spain. This is unacceptable!!

No extradition to a country that uses torture!
How many civil rights must be sacrificed for

the sake of a sense of security?

Please visit Juanra’s trial on the 25th of
June 13h Parnassusweg 220 Amsterdam.

More info on:

www.freejuanra.org
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