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Solidaritat amb l'Enric Stern i el Jaume Roura.

Com ja vam fer en el seu moment, des de l'AEP-Associació d'Estudiants Progressistes volem
mostrar la nostra solidaritat amb els joves condemnats per injúries greus a la corona. Per
això ens adherim al comunicat de suport a l'Enric Stern de l'Assemblea d'Estudiants de Física
i Química de la UB i el fem extensible al Jaume Roura. PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ,
SOLIDARITAT AMB L'ENRIC I EL JAUME!

Comunicat de suport a l'Enric Stern, acusat d'injúries greus a la
corona, de l'assemblea d'estudiants de Física i Química de la UB
 
Ara fa uns mesos el nostre company Enric Stern, estudiant de Física i membre actiu de l'Assemblea,
va ser imputat per la crema d'una fotografia dels reis en un acte antimonàrquic a la ciutat de Girona. 
Acusat d'injúries greus a la corona, va haver d'anar a declarar a l'Audiència Nacional a Madrid
envoltat d'un seguiment mediàtic desproporcionat.
  
Aquests fets desencadenaren una allau d'accions antimonàrquiques arreu dels Països Catalans que
foren objecte d'una cobertura mediàtica exhorbitada. Ara que sembla que la premsa ja ha oblidat el
cas de l'Enric, hem rebut la notícia del veredicte de culpabilitat dictat en el judici celebrat contra el
nostre company el passat 20 de novembre. Davant d'aquests fets, l'Assemblea d'Estudiants de
Física i Química de la Universitat de Barcelona, manifestem que:
  
· Donem suport incondicional al nostre company ja que creiem que la resposta del estaments
judicials és un insult a la llibertat d'expressió que respon a l'aplicació d'una llei desfasada que
atempta contra els principis d'igualtat recollits dins la constitució en la qual s'empara. Sense entrar a
valorar directament la crema de fotos manifestem que, per sobre de tot, defensem el dret de
qualsevol persona a expressar-se lliurement i critiquem el tractament privilegiat a la corona
espanyola respecte a aquest afer. Esdeveniments com el "segrest" d'El Jueves o la persecució dels
antimonàrquics evidencien que la igualtat no és una fita assolida en aquest estat. Per tot això creiem
que l'Enric ha estat víctima de la política estatal i que el seu cas s'ha exagerat sense motius reals.
  
· Condemnem l'actitud dels mitjans de comunicació perquè, com costuma a passar, han primat el
sensacionalisme per sobre de la veritat. El rebombori que han forçat al voltant de les accions
antimonàrquiques ens sembla desproporcionat sobretot si tenim en compte que en cap moment s'ha
fomentat una reflexió sobre les motivacions d'aquestes. Hem vist moltes imatges i moltes fotografies
però molts pocs mitjans s'han fet ressò del discurs polític que ho fonamentava tot.
  
· També condemnem l'actitud dels sectors més rancis de l'estat espanyol que interessats en
criminalitzar les accions polítiques de certs grups han atacat la figura de l'Enric, així com censurem
el silenci d'altres que han callat davant la injustícia de la situació del nostre company. 
  
Per tot això, des de l'Assemblea d'Estudiants de Física i Química de la Universitat de Barcelona, 
exigim la retirada de la condemna imposada al nostre company i la fi de la criminalització d'aquestes
accions, així com l'obertura d'un debat real i plural a la societat sobre els privilegis de la monarquia.
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Solidaritat amb l'Enric Stern i el Jaume Roura.

Per la llibertat d'expressió, solidaritat amb l'Enric Stern!
 

  
Barcelona, dimarts 20 de novembre de 2007, Assemblea d'Estudiants de Física i Química de la
Universitat de Barcelona.
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