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Justizia

Isunak
Justizia oinarrizko giza beharra da.

Justizia ezinbestekoa da komunitate batek funtzionatu eta bizirauteko. Justiziak Egia ezarri eta
"Bidegabekeria" zuzendu behar du. Justizia ZUREKIN hasten da! 'Justa' izan behar duzu. Justa
izatea Justizia sortzen den oinarria da. Justua izatea eta Justizia jasotzea aproposa da. Errealitatea
da Justizian sortzen duten pertsona bidegabeak daudela.

Gizabanako bakoitzak injustizia kentzeko betebehar morala eta zibila du.
Gaur egun isunak diskriminatzaileak dira bidegabeak ez bidezkoak! Hau aldatzea da.

CG-k irtenbide justu eta diskriminatzailea eskaintzen du. Aplikatu behar da, orain!

Isunak lege urraketengatik birgaitzearen zati dira. Errehabilitazioa denak berdin
tratatzea da. Une honetan ez da gertatzen ari.

Isun ustelak birgaitzea!
Pertsona (A) 300 isun jaso ditu! Asteko "A" errenta 300 da (errenta txikia) .

Pertsona (B) 300 isun jaso ditu! 'B' asteko errenta 2000 da (errenta handia)

Pertsona (C) 300 isun jaso ditu! 'C' asteko errenta 100.000 da (aberatsa)

A pertsona aurrezkirik ez duen maizterra da fakturak ordaintzean. Isuna ordaintzeko ez da
alokairurik ordainduko, ez janaria erosi, ez da fakturarik ordaindu, ez gasolina erosi. A pertsona
lagun eta senideengan oinarritzen da astea bizirik irauteko.
A pertsonak ez ordaintzea erabakitzen du ez du dirurik lortu. Legezko kostuak gehituko dira. Ez
du dirurik ordaintzen. Ba al du kartzela denbora! A orain gaizkile bat da. A bizitza zikinduta
dago.

B pertsona 2 etxebizitza ordaintzen duen familia bateko profesionala da, gimnasioa eta
klubeko kide ditu zergak gutxitzen dituen kontularia. Isuna pasatzen dio kontulariari. B-k
isuna ordaintzea erabakiko balu B-k antzerkian gau bat galduko du ziurrenik. Hurrengo
astean B-k 300 gehiago kobratuko dizkie bezeroei.

C pertsona parasito harrapari irabazlea da, aberatsa, oso ordaindua
(300 orduko) aholkulari juridikoak. C-k isuna erretiratzeko esan die bere aholkulari juridikoei.
Talde juridikoak sheriffari esaten dio bere bezeroak isuna borrokatuko duela lurraldeko
auzitegirik altuenera. Sherifek ez du baliabiderik borroka honetarako. Sherifek isuna kendu
du. Errekorrik ez.
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C ospatzen du festa lagunekin korporazio belaontzi batean.
A pertsona oso larriki birgaituta dago. Abisu gisa pentsatutakoak bizitza birgaitzea suntsitu du. Bidegabekeria
hori zuzentzen duen edo sortzen duen gobernua auziperatu egiten da, ANDEREA R6 ! Gobernuko
langileak, bidegabekeria indarrean jartzen duten azpikontratatuak ondasunak kendu eta
auzipetuta daude, ANDEREA R6 ! Gobernu berriak injustizia amaitzen du.
B pertsonak ohartzen da abisua fin mugitzen dela. Zergak gutxitzea onartzen duen edo arau-hausteak
ezartzen ez dituen gobernua ordezkatzen da, ANDEREA R6 !

Parasito gaizto harraparia. Pertsona C. Aktiboak kendu, kaiolatu ANDEREA
R6 ! C pertsona ustelkeriaren, bidegabekeriaren, apartheidaren aberastasunaren arrazoia da!

Amaitzen da!

Zero tolerantzia:

Ustelkeria Bidegabekeria Aberastasuna apartheid
Berri onak. Custodian Guardian-ek irtenbide bat du.
Isunek ez dute diru-balio jakin bat erabiltzen. Horren ordez% multzo bat erabiltzen da: % 10.

CG Isunak irtenbidea. Azoka Just
Pertsona bat isuna: 30 ; B pertsona fina 200 ; C pertsona fina 10.000 .

Sheriff multzoa ondo dago. Ez du biltzen. Ogasunak isuna biltzen du. Bilketa Marshallen
laguntzarekin behartzen du.

Aberastasun apartheidak istripuen kausa nagusia, mendekotasuna, klima aldaketa,
lehorteak, pandemia, zaborra, etxerik gabea, gosea, kutsadura, egarria, indarkeria.
Herentziazkoa, politikoa eta aberastasuna (Jabetza) tirania aberastasunaren apartheidaren sortzaileak dira. Ondare
bidez posizioa, boterea, aberastasuna transmititzen dute. Merezi gabeko posizio, botere eta aberastasuneko elite
bat sortzea. Jokabide hori Aberastasunaren Apartheidaren kausa eta ondorioa da. Posizioaren, boterearen,
aberastasunaren ondarea.

Zaindariaren zaindariaren jabetzak ezagutzaren jarraikortasuna, oroigarriak, tradizioak, sinesmenak transmititzen
ditu. Zaindariaren zaindariak komunitatearen espiritua eta erantzukizuna transmititzen ditu. Zaindarien zaindariak
filosofiaren berri ematen du 1 JAINKOA 1

FEDE 1 Eliza. Gida ere helarazten diete, ' Law-Giver Mani-

fest '.
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