
En defensa de la desobediència civil 
 
Nosaltres, insubmisos condemnats per desobeir el servei militar obligatori durant la dècada 
dels 90; amb el suport decidit de les entitats de referència del moviment pacifista i 
antimilitarista; i amb la solidaritat de les organitzacions i persones adherides al present 
manifest, 
 
Volem traslladar i manifestar, avui, 2 d'octubre, Diada Internacional de la No-Violència que: 
 
. Mostrem la nostra més profunda indignació per les penes de 9 i 10 anys de presó a la que han 
estat condemnats, injustament, nou ciutadans bascos acusats de promoure la desobediència 
civil en el marc del macro sumari 18/98. I ho fem des de la defensa de la desobediència civil 
que vam promoure, hem promogut i seguirem promovent. 
 
. Una vegada més, i d'acord amb les conclusions clarament precises de la Comissió de Defensa 
del Col·legi d'Advocats de Barcelona, hem de constatar que el procés d'instrucció, 
enjudiciament i condemna a l’Audiència Nacional no ha respectat les mínimes garanties 
jurídiques fonamentals exigibles, com així ho ha certificat també la Comissió Internacional 
d'Observació del procés, integrada per 300 juristes. 
 
. Constatar que la desobediència civil és una practica política consubstancial a les democràcies 
avançades i profundament arrelada en la no-violència. En el present cas, i en un context de 
conflicte enquistat, aquesta condemna pretén avortar alternatives de transformació social, 
criminalitzant practiques polítiques antagòniques amb la violència. La desobediència civil que 
neix de la responsabilitat personal ha assumit sempre totes les conseqüències penals que lo 
puguin correspondre. Però barrejar barroerament i deliberada desobediència civil i terrorisme 
 no afavoreix en res un sistema de llibertats propi d'un sistema democràtic. 
 
 
 
Per tot plegat, sol·licitem als magistrats del Tribunal Suprem que revisen el recurs a la 
sentència: 
 
La lliure absolució de totes les persones processades en la peça 'Desobediència Civil' del 
sumari 18/98 
 
Barcelona, a 2 d'octubre de 2008 
 


