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Quins interessos fan que 
Leonard Peltier continuï 
empresonat?

És una injustícia, perquè no es va poder 
defensar tot i les proves que l’exculpa-
ven. El mateix govern nord-americà ha 
admès que no sap qui va matar els dos 
agents de l’FBI, crim pel qual va ser con-
demnat fa 38 anys. Se l’ha utilitzat com a 
boc expiatori per criminalitzar el poble 
sioux amb la fi nalitat que les grans cor-
poracions puguin explotar les seves ter-
res, riques en recursos naturals.

Castigant-lo, es volia ofegar la veu 
dels pobles nadius?
L’estratègia dels diferents governs ha 
estat exterminar-nos o assimilar-nos 
mitjançant la inculcació dels costums i la 
religió cristiana. Això, però, no ha impe-
dit que l’American Indian Movement 
(AIM) i els altres grups continuem actius. 
Gràcies a aquest moviment, hem frenat 
la construcció d’infraestructures petro-
lieres al nostre territori i hem aconseguit 
que se’ns retornessin cent mil hectàrees 
de terra. Aquestes conquestes ens per-
meten mantenir la nostra idiosincràsia.

Què preocupa més al poder: les vos-
tres terres o la vostra manera de viure?
Les dues coses. Amb la usurpació de ter-
res, pretén deslligar-nos de la mare terra 
i acabar amb un modus vivendi vinculat 
a la pau, el cultiu ecològic i l’alimentació 
saludable. També els preocupa el nostre 

sistema de govern que diposita la con-
fi ança en un líder escollit en virtut de 
les seves bondats humanes i no pas en 
algú que avantposa l’afany de poder a 
les necessitats del poble, com passa en 
nombrosos governs estatals. En qualse-
vol cas, tinguem formes de viure dife-
rents o no, tots els humans haurien d’en-
tendre que, si contaminen l’aigua, l’aire i 
els béns naturals, no hi haurà futur per a 
ningú. Ho veiem amb els darrers desas-
tres ambientals.

Des de la presó, quin paper té Leonard 
Peltier en els processos de denúncia?
Malgrat no tenir accés a Internet, es 
coordina amb els grups de suport i ens 
transmet les seves refl exions. Des de 
l’any 1975, quan va ser sentenciat a dues 
cadenes perpètues, hem anat difonent 
la seva lluita i, a través de l’espiritualitat, 
expliquem el seu compromís –i el del 
poble lakota en general– amb la pau i els 
drets humans.

Quan Barack Obama va accedir a 
la Casa Blanca, l’any 2009, tot indi-
cava que el seu cas i el de Mumia 
Abu Jamal quedarien resolts. Per 
què creus que no ha passat?
L’FBI i les corporacions pressionen per-
què continuï reclòs i maniobren perquè 

no es reobri la causa, encara que –ofi ci-
osament– reconeguin que Leonard no 
té cap responsabilitat en els fets que se 
li imputen.

Occupy Wall Street i les plataformes 
indígenes poden ser el germen per 
canviar la situació?
Aquests moviments posen de manifest 
que, si lluitem plegats, podem assolir 
els canvis que tan necessitem. Perquè, 
legalment, n’hi ha prou que es respecti 
la Constitució nord-americana. En rela-
ció als nadius, hi ha 360 tractats que 
ens emparen. Tot està escrit, només cal 
que hi hagi governs honestos que posin 
la democràcia per sobre de la cobdícia 
d’una elit empresarial.

No obstant això, con!ies que Peltier 
surti en llibertat?
El gran obstacle és l’FBI, que utilitza l’es-
pionatge i la manipulació per obstaculit-
zar-ho. Un fet que revela que els Estats 
Units no són el país on tothom pot gaudir 
d’oportunitats i prosperar amb llibertat. 
A Dakota del Sud, ho comprovem cada 
dia: les nostres terres són espremudes 
per unes corporacions que només ens 
ofereixen persecució i pobresa.

La Constitució nord-americana és 
lletra morta?
Contrasta amb les polítiques que s’apli-
quen fi nalment: el famós American 
way of life només serveix pels rics i els 
poderosos. Però nosaltres no perdrem 
l’esperança que, mitjançant la pressió, el 
govern Obama acabi dictant clemència i 
alliberi en Leonard.!
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James Robideau
Activista lakota, cosí del 
represaliat Leonard Peltier

Leonard Peltier s’ha con-
vertit en el pres més longeu 
dels Estats Units. Als seus 
70 anys, el líder del poble 
lakota-anishinabe, membre 
de l’American Indian Move-
ment (AIM), compleix dues 
cadenes perpètues per 
l’assassinat de dos agents 
de l’FBI, cosits a trets el 
1975 quan es trobaven a la 
reserva sioux de Dakota 
del Sud per detenir el pre-
sumpte autor d’un robatori. 
Tot i la manca de proves, 
Peltier porta 38 anys reclòs 
com a autor d’aquell tiro-
teig, ocorregut durant una 
dècada en què els parami-
litars dels GOON (Guardi-
ans of the Oglala Nation) 
sembraven el terror entre 
la comunitat indiana. En 
solidaritat amb Peltier, a qui 
ja anomenen l’altre Man-
dela, s’ha articulat un ampli 
moviment encapçalat per 
coneguts activistes socials. 
Un d’ells és James Robi-
deau, cosí de Peltier i cap 
cerimonial del poble lakota, 
que ajuda els !ills i les !illes 
de nadiues amb problemes 
de drogodependència i vio-
lència domèstica. La seva 
paraula és un cant espiri-
tual a favor d’una societat 
multicultural, en defensa 
de Leonard Peltier i de lluita 
per la seva llibertat.
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“A través de Leonard 
Peltier, expliquem el 
compromís del poble 
lakota amb la pau i els 
drets humans”


