
UBUNTU ETA MICHAEL TELLINGERREN BANKUEN AURKAKO 
BORROKAZ  INFO BIKAINA...naiz eta 2012koa izan uste dut komeni  

zaigula pauso haietatik hastea ulertzeko.

Gorte kostituzionalak geure eskubideak lurperatu eta 
jendearen erabakitzeko askatasuna ardura gabe zaio.

Prentsan; 2012ko Ekainaren 1- RE; Michael Tellinger STD Bankuaren  
aurka, gorte kostituzionalean; Erreserba federal hegoafrikar Bankua 

eta Finatza Ministroaren aurka -CCT28/12

“ Ez dira 30 lege, faktura eta saioak, inpunitate osoz bankuek  
egunerokotasunean ebaki ohi direnak, -beraientzako lege moduan balira 

bezala-  baino gutxiago duten dokumentu jugidizialak gureak.” Dio  
Tellingerrek, “ Edozeinek jaitsi ditzazke eta ikusi bere kabuz.” gehituaz.

Sententzian arritzeko moduko umorean  ageri zen Tellinger, baina 
adieraziaz ez dela amitu eta geure askatasun ekonomikoaren alde  

borrokan jarraituko duela.
“Honen susmoa izan behar genuke guk” dio, “ Hegoafrikan pertsonek 

ez dute iada fede gehiagorik legearekiko edozein mailetan dela ere.  
Historikoki legeen aldaketa prozesua luze  eta (sinuosoa?) izan zen eta  

bide horretan ontziratuaz gara eta konfidantzaz garaile irtengo 
garenaren bidean.” “ Baina gaurkoa egun oso tristea izanen da justizia  
eta transparentziarentzat Hegoafrikan eta egiazko traizioa ikusten dut  

hegoafrikarrok borroka garaian borrokatu genuenari. Apartheit  
ekonomikoa bezalakoa da- patronala herriaren aurka.

Beste behin izan zaigu ukatua hitza Epaile talde batengandik, geure  
argudioak entzun ez eta egiazko galdeketarik ez bankuei, oraindik orain  

gertatu ez dena justiziaren Gorte goreneko hiru saiotan. Geure  
eskubideak lurperatuak izan dira aliena ezin direnak berauen babesa 

egin behar zuen tribunalaren bitartez.” 

Tellingerren hitzetan juezek etzietela berak planteaturiko galderarik  
Bankuari egin, eta sinpleki Ebanjelioko egia bailitzan onartu zituela  



Tribunalak Bankuen argudioak. Gorteak jokatu behar zuen moduaren 
bortxaketa argia zen bi aldeak berdin tratatzerako orduan. 

Neure argudioen eskakizuna epaiketa justu bat zen, eskubideen  
adierazpenean dioenez, bankuen jokamolde enganosoa agerian  

uzteko-baina hau ukatua izan da-.” Tellingerren azken agerraldian  
Gorte gorenaren aurrean, Johanesburgon, 2012ko Martxoan,  

gertakizun inetresgarri batzuk izan ziren aurrera atera zirenak. Bere  
argudiotarako denbora orduterdi ingurukoa zen. STD Bankuko 

argudioek etzuten 15 minutua igaro, eta bitarte horretan Abokatu  
nagusiak patxada galdu eta ahotsa altxatuaz Tellingerrek bankuaren 

aurka eginiko akusazio gehienak onartu zituen.

Deklarazio estandarrak denek ikusi ahal izateko errejistratzen dira, eta  
onarpen agerikoak hauek dira; 

1) Bankuek dirua ezerezetik sortzen dutela kredito eta mailegu  
intelijenteen sarreretatik.

2) Ez dutenez diru bobeda/almazenik ezin dutela mailegari papera  
jokatu.

3) Titulazioaz bitartekari gixa jarduten dutela eta ez banku bezala.
4) Bezeroaren sinaduratik egokitze ez zaien aberastasuna sortzen dutela.

5) Hirugarrenen tituloak saldu eta titular eskubidea galdetzen dute
6) Trukerako Letrak ordainketa gixa onartzen dituztela, eta ez direla  

ordainketak eta negoziagarriak izanen.
7) Bezeroarekin eginen dutena sinatze eta fidatzailerekin ez dela  
bezeroaren negozioa eta ez dutela zertan bezeroari negozioaren  

asuntoen berri eman beharrik...hitzik gabeko dibulgazio bat gehiago.
 

Bertan ziren orok uste zuen epaileak Shem Symon ggaldekatuko zuela  
onarturikoari buruz azalpen argigarriago bat jaso ahal izateko asunto  

konplexua zen horretan.  Eta orduan, denak arritu ote ziren ba epaileak 
sinpleki deklarazioei ez entzunarena eginda?...paper zati bat bota mahai  

gainera  eta  bankuaren aldeko sententzia irakurtzen hasi zen. Denen 
pentsamendua izango zen zein estandar erabili ote zuen epaileak minutu  

bakarrera heltzen lanak zituen argumentazioa irakurtzeko?. Berehala  



eskatu zuen Tellingerrek sententzia idatzia argi ta garbi azlduaz  
argumentu bakoitza epaileak zer arrazoi erabili zituen bere  

argudioekiko. Baina ukatua izan zen. Hurrrengo egunez Gorte legalean 
Tellingerrek eginiko eskariak epaileari idatziz azalpen osoa eman zezan 
jardunda ere Tellingerrek dio Epaileak etzula sekula eskuragarri egin  
eta beste behin bere transparentziarako eta justizia egiteko eskubideen  

ukazioa izan zela.
 
 

Tellingeren alegatzen du bere eskubide konstituzionala bortxatua izan  
dela Gorte Gorenera barneratu zen lehen unetik gehien ordainduak 
diren abokatuen aurrean defentsa egiteko, eta gehitzen du aipatuaz  

diruak hegoafrikan eros dezakeela.
Epaileek mutu egin zuten, aurkako abokatuekin zituzten eztabaidetan 
etzuten kontutan hartzen eta horretaz gain hitzez abuso egin zioten eta  

mespretxua defentsorez betea zen tribunalaren aurrean.
Tellingerrek esana; “Nelson Mandelak zuen ametxaren traizioa eta beste  

hainbat agurerena ere geure askatasun politikoaren alde borrokatu  
zirenena.

Badirudi geure askatasun ekonomikoak oraindik bide luzea du aurretik,  
patronalaren tirania ilegalaren atzaparretatik geu askatu aurretik,  

erregutuaz baginade bezala inongo errekurso legalik gabe eta  
hegoafrikar zintzoak imajina ezinezko miseria finantzieroari bultzaka.

CNBC Afrika telebista katean eginiko elkarrizketa batean , 2012ko 
maiatzaren 7an Tellingerrek erran zuen “ hau, benetako aproba izango  

da tribunal kostituzionalarentzat zelako kostituzionalak diren  
erakusteko.” Erantzuna ozena eta argia dela dirudi. Gorte gorenetik  

jendearen ahotsa ez da entzungo lurrean, patronal ilegalak egunero eta  
inpunitate osoz bizitzak ezerezean uzten jarratzen badu. Tellingerren  

auziak 50.000 pertsonen babesa du, hauek NewERA ( Eskubide  
Ekonomiko berrien Aliantza) erakundera batu ziren, aberastu asmorik  

ez duen erakundea jende ordinarioa laguntzeko baturiko frentea 
aurkezteko, bankuen biktima ekonomiko izan den oro babesteko. 

NewERAko bazkide kopurua igoera betean da erritmo itzelean eta uste  
dute Uztailerako 200.000 bazkide gehiago izango direla eta igotzen 

jarraituko duela hau eta etorkizuneko ekintzak babestu ta indartuaz.



Gorte kostituzionalaren erabakiaren haurrean , NewERA demanda 
deklaratzailea ari dira planeatzen Standar Bankuaren SA aurka
non eta gorte kostituzionalaren zihurtagiriaz behartua izanen da  

ekintzak inkostituzional deklaratzeko, horren ondoren klaseko akzio  
batek jarraituko du hego afrikako banku ororen aurka.  Hegoafrikarrek  

jakingo dituzte Ellen Brockovichen pelikula ezagunean bezala klase  
borrokaren ekintza exitosoa Estatu Batuetan.

NewERA-ren predikzioak zehatzak badira HAren historiako demanda 
ikusgarriena, handiena bilakatuko da hau, biloika Randetara helduko 
litzateke kalte eta arazoen kopurua bankuen aurka, ondo irteten bada. 

2012ko Maiatzean NewERAk ondorengo deklarazioak egin zituen;  
“Aurreikusia zegoen hau, eta NewERAk plazerrez jakinarazten du  

demanda kolektibo baten aurkezpen prozesuan gaudela afrika  
hegoaldeko banketxe nagusienen aurka. Hegoafrikar orori dei egiten  
diogu batu daitezen gugana kausa honetan. Geu jarraitu, baestu edo  

batu nahi baduzu zerorrek, mesedcez joan www.thebigcase.co.za 
helbidera. 

Nahi bada, jarri arremanetan admin@newera.org.za kontaktuan.
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