
Durante o 18 e 19 de febrero de 2015 celebrouse nos xulgados de Ourense un xuízo político 

a sete estudantes da cidade por participar en mobilizacións estudantís o 11 de outubro de  

2012. A violencia represiva vivida ese día foi o cumio dunha xeira de violencia policial dirixida 

a amedrentar un movemento estudantil en auxe, no marco das loitas contra a LOMCE e a 

precarización  do  ensino.  Na  comarca  ourensá  a  toma  de  conciencia  polo  estudantado 

supuxo o fortalecemento dos aparatos de represión do Estado.  De novo,  os recortes en 

dereitos tiveron que vir acompañados da violencia contra a resistencia dos e das fillas a clase 

obreira e as capas populares.

Neste escenario, aquel 11 de outubro, os aparatos represivos do Estado non dubidaron en 

avanzar un paso adiante, conscientes do apoio político dos gobernos do PP na Xunta e no 

Estado, e imputaron a sete estudantes que hoxe esperan unha sentenza que pode supoñer 

ata un total  de case 20 anos de cárcere se sumamos as posibles condeas de todos os  

acusados.

Dende aquí queremos denunciar a montaxe policial feita para humillar, deslexitimar e acosar 

a estes estudantes e meter medo entre as suas familias e toda a mocidade obreira. Non 

podemos  quedar  calados  ante  a  manipulación  de  probas  cara  o  xuizo  político  destes 

estudantes,  así  como  a  persecución  policial  que  sufriron  despois  de  toda  a  represión: 

constantes rexistros, peticións incesantes dos seus carnes de identidade, coches camuflados 

con policias secretas diante das suas casas e un sinfín de mentiras por parte da policía de 

cara o xuizo político auspiciado todo polo SUP (Sindicato Unificado de Policía). Tampocuo 

podemos quedar calados ante a manipulación por parte dos medios de desinformación que 

se adicaron a enaltecer a violencia policial e a posicionarse claramente a favor do terrorismo 

por parte do Estado. 

Fronte a estes ataques, o estudantado consciente xunto coa clase obreira somos sabemos 

que só na mobilización e na loita está a posibilidade de acadar un futuro digno, por moitas  

malleiras  que nos dean polo camiño.

Por iso hoxe esiximos a absolución dos estudantes imputados en Ourense, como a do 

resto do conxunto do Estado. Defender a educación pública non é delito!

ANTE A MENTIRA E MANIPULACIÓN, ESTUDANTES DE OURENSE. ABSOLUCIÓN!!!


