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Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες | ανοίξτε συζήτηση για αυτό το άρθρο 1318971
Μαδριλένοι σταματούν ρατσιστική επιχείρηση της αστυνομίας και τη διώχνουν απ' τη 
γειτονιά
από Χοσέ Μαρία Μανταλένα 0:48πμ, Τρίτη 12 Ιουλίου 2011
(Τροποποιήθηκε 3:16μμ, Τρίτη 12 Ιουλίου 2011)
Πηγή: h**p://www.diagonalperiodico.net/Vecinos-de-Lavapies-paran-una.html 

Βίντεο 1 (με ελληνικούς υπότιτλους): h**p://www.youtube.com/watch?v=nqsiF1xAxsQ  
Βίντεο 2 (χωρίς ελληνικούς υπότιτλους) : h**p://qik.com/video/41824001 
Βίντεο 3 (χωρίς ελληνικούς υπότιτλους) : h**p://qik.com/video/41824273 
Βίντεο 4 (χωρίς ελληνικούς υπότιτλους) : h**p://qik.com/video/41823780 
Βίντεο 5 (χωρίς ελληνικούς υπότιτλους) : h**p://vimeo.com/26031055 

Περισσότεροι από 100 κάτοικοι του Lavapiés (κεντρική συνοικία της Μαδρίτης) σταμάτησαν στις 
5/7/2011 ένα ρατσιστικό έλεγχο χαρτιών που ελάμβανε χώρα στο μετρό της περιοχής. Η αστυνομία, 
σε συνεργασία με την ασφάλεια του μετρό, ζητούσαν χαρτιά από άτομα που δεν τους άρεσε το 
χρώμα του δέρματός τους. Ενώπιον αυτών των συμβάντων, η ειρηνική διαμαρτυρία των κατοίκων 
στο δρόμο, απέναντι σε πολυάριθμη αστυνομική δύναμη, κατάφερε να σταματήσει τις προσαγωγές.
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ανοίξτε συζήτηση για αυτό το άρθρο
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Προσπελάστε το αρχείο του IMC-Athens ομαδοποιημένο κατά θεματικές ενότητες

Προσπελάστε τα άρθρα και τις συλλογές πολυμέσων του παλιού IMC-Athens 2005-2006

άρθρα - συλλογές πολυμέσων .: ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ :. κοινότητα συμμετέχετε ενεργά στην 
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δημοσιεύστε
ανεβάστε ήχους, βίντεο, εικόνες ή κείμενα, κατευθείαν από τον browser σας

ειδήσεις
μέχρι στιγμής κάλυψη διαδηλώσεων και θεμάτων

επικοινωνία

.: TORRENTS :. 

.: ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ :.     

  .: ΑΛΛΑ IMC's :.εμφάνιση-κρύψιμο λίστας IMC 
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