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Sarrera
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Iraganean, Lasarte-Orian, euskal gizartearen baitan gertatu ohi izan den bezala, motibazio politikoak eragindako indarkeria egoera gordinak bizi izan dira, bortizkeria horiek jatorri
desberdinetakoak eta mota anitzekoak izan direlarik: erailketak, bahiketak, jazarpenak, sabotajeak, torturak, atxiloketa arbitrarioak…
Kasu guztietan, ordea, ondorio bera izan dute, sufrimendu eta min sakona herritarren artean. Urteetan zehar, testuinguruak eta garaiak aldatuz joan dira denbora aurrera joan ahala
-diktadura, trantsizioa, demokrazia-, baina indarkeriazko gertakari hauek guztiak ezaugarri
berberak partekatu dituzte, giza eskubideen urraketa larriak.
Egoera hauek, herritarren arteko erlazioen galera eta kasu batzuetan erabateko haustura
eragin dute, baita udalerri honetan ere. Norberak bere zauriei erreparatu diegu, besteenaz
ohartu gabe. Gure eskubideak erreklamatu ditugu ondokoarenak kontuan izan gabe. Jarrera
hauek tentsioak sortarazi dituzte, batzuk zein besteak bizkar emanda bizi izan garelarik. Ez
dugu besteekiko begirunerik izan eta jarrera honen ondorioa herritarren arteko urrunketa
izan da.
Gaur egun, hainbat arrazoiengatik, baina batez ere Giza Eskubideen kontzeptuak hartu
duen indarrarengatik -pertsona guztien eskubideak bermatzeko tresna gisa alegia-, iragana behatzeko ikuspuntu partekatuago bat ahalbidetzen ari gara. Nazioarteko legediak Giza
Eskubideen urraketa berdinen aurrean eskubide berdinak aldarrikatzen ditu eta biktima
guztiek eskubide berdinak izan behar dituztela delitu egilea edonor dela ere. Zauri asko sendatu gabe daude eta egin beharreko bidea luzea da baina iragana behatzeko betaurrekoak
aldatu ditugu, iraganean geratutakoa gainditzeko eta elkarren artean zubiak eraikitzeko.
Halere jakin badakigu, iraganean gertatutako ekintza traumatikoak gainditzeko elkar ezagutzea ezinbestekoa dela. “Ezin dugu ezikusiarena egin, gertatutakoa gertatu izan ez balitz
bezala” eta horregatik bereziki garrantzitsua da, belaunaldi berriek, gertatu dena ezagutzea
protagonisten eskutik eta gertatutakoaz ikastea. Ikuspuntu desberdinak aintzat hartzea eta
egia guztiak ezagutzea, izan ere memoria beti baita partekatua.
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Hain zuzen ere, memoria kolektiboa –horrelako egoerak gainditzeko baliagarria den
bakarra-, kaleidoskopio memoria da. Ekarpen berriekin etengabe elikatzen dena eta protagonisten subjektibotasun guztiekin osatzen dena. Ez dugu gertatutakoarekin historia bat
osatu nahi, memoria partekatu bat baizik. Gizarte osoak ulertu eta akaso onartu dezakeena,
eta garai batean “beste bandokoak” izan zirenak, pentsatu, bizi eta pairatu zutena ulertzea
ahalbidetu dezakeena.
Erronka honi heltzeko gutxieneko marko bat onartzea ezinbestekoa da, giza eskubideen
markoa alegia; eskubide hauek pertsona guztientzako berdinak dira eta Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsalean oinarritzen dira eta baita nazioarteko bestelako hitzarmen, arau
eta gomendioetan ere. Nazioartean, gatazken konponketan eman diren zenbait prozesu ere
eredu izan litezke gurean, non desberdintasunak onartzea, erabat lotua dagoen pertsonen
duintasunarekiko errespetuarekin.
Honengatik guztiarengatik, txosten honetan, bildu ahal izan ditugun egia, kontakizun, eta
ikuspuntu guztiak azaltzen dira. Azken batean txosten hau, zer gertatu zen, nola gertatu zen
eta zergatik gertatu zen ulertu ahal izateko hastapen bat baino ez da, pertsonen arteko konfiantza eta bizikidetza berreskuratzen lagunduko duena eta memoria sozial partekatu bat
eraikitzeko aukera ahalbidetuko duena.
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Helburuak, irizpideak
eta edukia

2

Txostenaren helburu nagusia
Lasarte-Oriako udalak lan talde honi, txosten bat gauzatzeko enkargua egin zion. Errespetuz,
zorroztasunez eta une horretan ahal zen moduan -Lasarten lehenengo, eta Lasarte-Orian
1986. urtetik aurrera-, historia hurbilean izandako giza eskubideen urraketei eta motibazio
politikoak eragindako beste urraketa batzuei buruzko gertakariak, datuak, iritziak eta proposamenak jasoz.
Lan hau herri honetako iragan hurbilaren ikuspegi kritiko bat da, eta horren helburua
da ez ahaztea, gertatutakoaren memoria aniztuna eraikitzea eta bizikidetza berreraikitzea.
Ezagutzen ez genituen gertakariak ezagutzeaz gain, etorkizunean antzeko gertakaririk edota
urraketarik gertatu ez dadin bermatzeko ere balio dezake, baita gure udalerrian dagoen aniztasuna aitortzeko, errespetatzeko eta elkarrekin bizitzen ikasteko ere.
Txosten hau ekarpen baliagarria izango da Lasarte-Oriako iragana ezagutzeko eta, hortik
abiatuta, egungo eta etorkizuneko bizikidetzaren oinarriak sendotzeko. Hori dela eta, txosten hau, irekita jarraitzen duen prozesu baten parte da, lana ez dago bukatuta. Oraindik ere
ezagutzen ez ditugun elementuak daude, gai honi buruz hitz egiten jarraitu behar da eta
etorkizuneko bizikidetzaren oinarriak sendotu behar dira.
Errenteriako Udalak 2014. eta 2015. urteetan antzeko txosten bat prestatu zuen, eta une horretan Udalbatza osatzen zuten bost udal-taldeen (PSE-EE, EH Bildu, EAJ, PP eta Errenteriako
Ezkerra) adostasuna izan zuen. Errenterian izandako esperientzia positiboa erreferentzia izan
dugu lan hau gauzatzeko eta hemen aurkezten dugunaren oinarri gisa erabili da. Hori dela
eta, bi txostenek metodologia eta helburu berdinak dituzte.
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Txostenaren edukia
Lan honek hiru atal nagusi ditu:
1. Zer irizpide erabiltzen ditugun eta zergatik.
2. Gertakariak.
3. Jaso ditugun zuzeneko lekukotzak.
1. Lehenengo atalean, memoria kolektiboa nola ordenatu dugun adierazten da, giza eskubideei buruzko nazioarteko zuzenbidearen arauzko tresna eta irizpideei jarraikiz. Metodologia
estandar batera hurbiltzen saiatu gara, helburu hauekin:
a) gertatu zaigun guztia zentzuz biltzeko modu bat erakustea eta, atal bakoitzaren barnean, ezagutzen diren kasu guztiak azaltzea, egilea edonor dela ere.;
b) atzera begiratzeak ez du esan nahi iraganera kateatuta gaudenik; alderantziz, ikasteko
eta ideien aniztasunean, errespetuan eta askatasunean oinarrituriko bizikidetza eraiki
tzeko oinarri komun bat izateko balio du.
Hemen zehazten ditugu garaia, sailkatzeko irizpideak, araudi-esparrua eta biktimaren
definizioa arau eta lege nagusietan.
2. Bigarren atalean, izandako gertakariak biltzen ditugu: udalerrian gertatu diren bizitzeko
eskubidearen urraketak, osotasun fisikoaren zein psikologikoaren urraketak eta giza eskubideen gainerako urraketak. Taulak, laburpen-argazkiak etab. ere ageri dira. Zehazki
urraketak ez diren gertakariak bereizita jaso dira, argi eta garbi ikus daitezen eskubideen
urraketak, gaizki-ulertuak izan ez daitezen. Garrantzitsua da, gainera, gertakari bakoitza
dagokion denbora-esparruan kokatzea.
3. Txostenaren hirugarren atalean, hogei bat lekukotza eta testuinguru osoaren kronologia
ageri dira. Lekukotzak izan dira gure kontaktu eta iturri nagusiak; landa-lana izan da datu-baseko datuak egiaztatzeko erabili dugun bide nagusia. Nor elkarrizketatu erabakitzeko,
orekari eusten eta lehenago ere aipatu dugun aniztasun hori erdiesten ahalegindu gara.

Motibazio politikoa
Txosten honetan, arrazoi politikoak direla eta gauzatu diren giza eskubideen urraketak
eta indarkeriazko gertakariak biltzen dira. Egia da desiragarria litzatekeela gure gizartea kolpatzen duten beste indarkeria mota batzuk ere aintzat hartzea; izan ere, bakeak, guztiok
barne hartuko gaituen bake iraunkor baterako bideak, ezin ditu kanpoan utzi generoak, xenofobiak, bazterkeria sozialak, narkotrafikoak eta abarrek eragindako desberdinkeriei loturiko
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indarkeria-kasuak. Horietan ere esku hartu behar dugu gizarte hobea lortu nahi badugu, indarkeriarik gabeko gizartea, biktima guztiak aitortu eta babesten dituena.
Hala ere, indarkeriaren tratamendu integral hori etorkizunean egiteko lan gisa utziko dugu.
Txosten honetan arrazoi politikoak direla eta gauzatutako indarkeria baino ez dugu aztertuko.
Termino guztiz deskriptiboa da; indarkeria sailkatzeko tresna bat baino ez da, testuinguru zehatz bati egiten dio erreferentzia, eta indarkeria horren erretratua egiten du, justifikatu gabe,
eta inolaz ere eragindako kalteak gutxietsi gabe. Sailkapen horren bitartez, indarkeria motak
bereiz ditzakegu, horien atzeko arrazoiaren arabera, bestelako baloraziorik egin gabe.
Txosten honetan, giza eskubideen urraketak eta bestelako indarkeriazko ekintza batzuk
deskribatzeko »politiko« adjektiboa erabiltzen denean, nazioarteko adierarekin erabili da, berezitasun hauek dituzten ekintza kriminalak desberdintzeko:
> ekintza gauzatzen duenak (biktimarioa) edo hautatutako biktimak (edo biktima taldea),
giza eskubideen urraketa jasango duenak, halere biek hala biek izan dezakete izaera hori.
> gauzatzen diren ekintzek estatus politikoa zein legeak aldatzeko nahia dute edo hori
aldarrikatzen dute. Alderantziz ere izan daiteke: egoera edo legeak aldatu nahi dituztenak jazarri eta zigortu nahi dira, eta ekintza horiek justifikatzeko terrorismoaren aurka
borrokatzen ari direla edo gertakari okerragoak saihesteko ari direla esaten da.
> gizartean naiz politikan inpaktua edo beldurra eragitea da helburua, eskarmentu gisa
ere erabiltzen da, herritarrak paralizatzeko edo geldiarazteko; ez da justiziarekin kolaboratzen, ez da ikertzen, inpunitatea nagusitzen da...
2008ko ekainean, Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritzak Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen biktimak1 txostena plazaratu
zuen, Eusko Legebiltzarrak 2007ko urrian emandako agindu bati jarraikiz. Txosten horretan
azaltzen zen, izaera politikoa duten ekintzak direla nolabaiteko antolakuntzarekin gauzatzen
direnak, gizartean edo politikan eragiteko asmoa dutenak edota gertakari isolatu bat edo
halabeharrezko bat ez dela adierazten duen eredu bati jarraitzen diotenak. Bestalde, izaera
politikoa biktimaren hautaketan ere isla daiteke. Xede gisa oposizioko taldeak edo pertsonak
hautatzeak pertsona zein talde horiek geldiarazteko nahia islatzen du, bai eta haien antolamendua urratzeko nahia eta etsaitzat hartzen direnak indarkeria erabiliz desagerrarazteko
nahia ere. Beste kasu batzuetan, ez da biktimen bereizkuntzarik egiten edo ezaugarri soziologiko batzuk partekatzen dituzte, baina ezaugarri horiek ez dute berez eta modu isolatuan
izaera politiko sendorik; horrelako kasuetan, baina, erasoaren helburua da gizartea beldur
tzea eta gizarteko sektore zabaletan inpaktu sakona eragitea.

1

LANDA, Jon Mirena (2008). Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubideen urraketen

biktimei buruzko txostena. Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritza.
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Azken garaietan euskal erakundeek egindako lege eta txosten ugarik behin eta berriz
erabiltzen dute termino hori zertaz ari diren zehazteko eta indarkeriak sailkatzeko, hainbat
indarkeria mota ez nahasteko helburuarekin.

Aztertutako denbora-tartea
Ikerketa honek 1956.urtean eman zen lehen “Salbuespen egoera” du abiapuntu, baina
horrek ez du esan nahi urte hori baino lehen gertatutakoa ahaztu dugunik. Eusko Jaurlaritzak,
foru aldundiek eta hainbat udalek jarduketa ildo bikoitza dute, lan honen arloan, “memoria
historikoa” eta “memoria hurbila“ ardatz dituztenak. Une honetan bi memoria horiek bereizita aztertzeak ez du esan nahi uneren batean bi horiek bat egingo ez dutenik; garai jakin
batean bereziki -joan den mendeko 60ko eta 70eko hamarkadak-, bi memoriak aldi berean
gainjarriak agertzen baitzaizkigu, aipaturiko bereizketa gaindituz. Are gehiago, etorkizunean
bi memoria horiek barne hartuko dituen lege bat egitea onuragarria litzatekeela uste dugu.

TXEMA VALLES

Lasarte-Oriari dagokionez, praktikan,
esparru horietan egiten diren jarduketak ez
dira gainjartzen, baizik eta paraleloan mugitzen dira, modu koordinatuan. Ibilbide
luzearen ikuspegi panoramikoa izateak,
gertakariak ulertzen laguntzen digu, ondo-ondoan jartzeko beharrik gabe.


Beste alde batetik, batzuek kritika
tzen dute irailaren 22ko 29/2011 Legeak
Urtero egiten den oroitzapen ekitaldia, Joseba Tapiarekin.
(Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta
Osorik Babestekoa), eta lege hori garatzen duen araudiak, ez dituela biktima guztiak kontuan
hartzen. Hori begi-bistakoa da. Hala ere, kontakizuna 1956. urtean eta 1960. urtean hasteak
ez du esan nahi soilik gertakari eta biktima mota bat bakarrik aztertu dugunik, ezta lehenagokoak eta ondorengoak ahaztu ditugunik ere. Hori argi ikusten da txosten hau irakurtzean.
Lasarte-Oriako udalean, lan honen inguruko irizpideak adosteko egin zen bilera batean, alderdi politiko batek, orain azaldu berri dugunaren inguruan hainbat zalantza adierazi zituen.
Zehazki alderdi honek proposatu zuen, 1936. urteko Estatu Kolpeko gertakariak txosten honetan
biltzea. Arrazoi nahikoa dago jarrera hau defendatzeko baina baita bestelako jarrera bati eusteko ere. Hori bai, dena garbi gera dadin eta Udaleko alderdiek adierazitako gaitasuna eta uste
ona aitortze aldera, proposamen hau ez zen inondik ere ezinbesteko baldintza bihurtu. Prozesu
osoan zehar adostasunak aurkitzeko jarrera gailendu zen eta garbi zuen talde osoak, desadostasun batek ez zuela lan honen muina ukituko eta ezta lana hau bertan behera utziko ere.
Beraz, Lasarteko eta Lasarte-Oriako historia ez da frankismoaren azken urteetan hasten, ezta
1956, 1960 edo 1968an ere. Baina bada gertakari garrantzitsu bat udalerri honetan: Begoña
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Urroz txikia bertan jaio zen, eta bere heriotzak 2011ko Legea, 1960. urteko urtarrilaren 1era
aldatzeko bidea ireki zuen. Begoña hil zuen lehergailua edonork jarrita ere, badirudi ez dela
inor deseroso sentitu behar gure ikerketaren hasiera urte horietan kokatzen dugulako. Horrek
ez du esan nahi lehenago gertatutakoa ahaztu behar denik ezta hurbileko gertakariak lausotzen
direnik ere. Gainera 60. hamarkadatik hasita, urte horietan eman zen migrazio bortitzaren eraginez, Lasarte-Oriako biztanleria 4 bider handitu zen, horra datu soziologiko garrantzitsu bat ere.
Gertakari honek, hizkuntzaren, kulturaren eta bizitzeko moduaren eredu aldaketa ekarri zuen.
Lehen azpimarratu dugun moduan, guretzat, giza eskubideen urraketa guztiak -momentua
edozein dela ere eta egilea edonor dela ere-, erabat gaitzesgarriak edo kondenagarriak dira
eta egia ezagutzeko, justizia egiteko eta eta aitorpena izateko eskubide osoa dute. Horregatik,
ez dugu inola ere ukatzen 1960. urtea baino lehen eman ziren urraketak eta horiek eragin zuten sufrimendua. Komenigarria litzateke orduan geratutakoak sakonki aztertzea. Horregatik
ezinbestekotzat jotzen dugu Islada Ezkutuak bezalako elkarteek egiten duten lana.

Memoria berreskuratzea
2016ko azaroak 10ean, Memoriaren egunean, Udaleko Bizikidetza Mahaian ordezkaritza
duten talde guztiek, honako testua onartu zuten:
“Bizi dugun garai berri honen mehatxurik handienetarikoa da, gertatu diren eta
oraindik gertatzen diren ekintza bortitz eta traumatiko guztiak, pertsonalak zein
kolektiboak, guztiz ahanztea, baita Lasarte-Orian ere. Horregatik, gaur azaroak 10,
Memoriaren Egunean, Udalbatzak honako puntua hauek gogorarazi nahi ditu:
- Biktima guztiek memoriarako eskubidea dutela eta memoria hau partekatua
izan behar dela.
- Giza Eskubideen urraketa guztiak arbuiagarriak direla eta memoriak, aitorpena, erreparazioa eta gertatutakoa berriz ere ez errepikatzearen bermea sustatu
behar dituela, terrorismoaren biktimentzat eta baita motibazioa politikoak eragindako edozein biolentzia mota jasan duten biktimentzat ere.
- Honegatik guztiagatik gure konpromisoa eta borondatea azaltzen dugula -ahalik eta adostasun gehien bilatuz- memoriaren inguruko politika sustatzeko, eta
bidegabeki duintasuna urratu zaien pertsona guztiekiko enpatia eta elkartasuna adierazteko”.
Hain zuzen ere, gero eta gehiago dira bihotzetz hitz egiten duten biktimak, ozenki esaten
dutenak, biktima guztiek dutela memoriarako eskubidea eta “memoria hori partekatua izan
behar dela”, Lasarte-Oriako Korporazioak Memoriaren Egunean egindako azken deialdian
azpirramarratu zuen moduan.
Duela gutxi, 2017ko otsailaren 22an, Sara Buesak, duela 17 urte ETAk hildako Fernando
Buesaren alabak, sektarismoarekin bukatzearen aldeko hitzaldi zirraragarria eman zuen, eta
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hau esan zuen bertan: “ETAren biktima naiz, eta GALen zein giza eskubideen edozein eratako urraketen kontra nago guztiz. Argi eta garbi defendatzen dut biktima guztiek eskubide
berdinak izan behar dituztela”2.
Jarrera berdintsua azaldu du Mari Carmen Hernandezek, Jesus Maria Pedrosa, Durangoko
PPko zinegotziaren alargunak, ETAk eraila 2000. urtean. Edo Asun Lasak, 1982. urtean tortura
sufritu zuen eta GALek bere anaia Joxean Lasa eraili zuen handik urtebetera. Biek hala biek parte hartu zuten, 2017ko martxoaren 1ean, Amnesty Internationalek3 antolatu zuen, Iraganari aurre
egin, etorkizuna eraikitzeko. Egia, Justizia eta Erreparazioa Euskal Herriko testuinguruan”, ekitaldian eta Bilbon egin zen prentsaurrekoan Mari Carmen Hernandezek honako hau baieztatu
zuen: “Biktima guztiak garen aldekoak izanda ere, Egiari justizia egiteko, memoriarako, aitortzarako eta erreparaziorako eskubide berdina dugu“. Axun Lasak honako hau aditzera eman zuen:
“Biktima bat ulertzeko gai dena biktima guztiak ulertzeko gai da eta memoria, sufritu dugunok
berregin behar dugu, jakin badakigulako mina berdina dela guztiontzat”.
Giza eskubideen urraketak pairatu dituzten askotariko biktimenganako jarrera ireki horrek
sektore batzuetan erantzun kontrajarriak eragin ditu. Hori dela eta, 2015ean, hau idatzi genuen Argituzeko kideok:
Giza eskubideen urraketen hainbat egile daude, eta bakoitzak bere motibazioak,
ideologiak eta ezaugarriak ditu. Hori islatu behar da zer gertatu den azaltzen duen
kontakizunean, nahi ala nahi ez Euskal Herrian elkarrekin bizi beharko diren askotariko
memorietan. Egia ofiziala edozein izan daiteke, eta gizarteak egia hori hautemateko
duen modua oso bestelakoa izan daiteke. Egia ofiziala eta egia soziala zenbat eta gertuago egon, orduan eta hobea izango da lehenengoaren kalitatea.
Gainera, ez dugu ahaztu behar memoriaren atzetik historia etorriko dela; urteek aurrera egin ahala, hori inpartzialagoa, aseptikoagoa eta, azken batean, zientifikoagoa
bilakatuko da. Historia ofizial bat eraikitzeko saiakera orok (eta ez memoria ofizial bat,
argi gera dadila nabardura hori) benetako demokrazia eraginkor batekin bateraezina
izango litzatekeen egoera batera eramango gintuzke4.
Txosten hau elementuak batzeko baliagarria izango delakoan gaude, erreferentzia eta argudio positiboak batzeko alegia; urruti kokatzen diren posizioak hurbiltzea erraztuko dutenak
eta bidean aurrera egiten lagunduko dutenak.

2

Fernando Buesa Blanco Fundazioko presidenteorde Sara Buesaren hitzaldia, Gasteizko Artium museoan,

2017-02-22an, Fernando Buesaren eta Jorge Diezen hilketaren XVII. urteurrenaren harira (http://www.fundacionfernandobuesa.com/files/20170222_Discurso%20_SB.pdf)
3

AMNESTY INTERNATIONAL. https://www.es.amnesty.org/

4

ARGITUZ. ““No habrá comparaciones si no se discrimina”. El Correo eta El Diario Vasco, 2015-11-05. http://

krakenberger.org/andres-al-habla/articulos/no-habra-comparaciones/ Azken konexioa: 2017-03-02.
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Testigantzen bilketa
10 emakume eta 13 gizonezko elkarrizketatu ditugu. Kasu batzuetan Lasarte-Oriako hurbileko historiaren inguruko testigantzak jasotzeko eta beste kasu batzuetan berriz kontsultak
egiteko edo iritziak galdetzeko. Gazteenak 26 urte ditu eta helduenak berriz 81 urte.
Elkarrizketatuak nortzuk izango ziren erabakitzeko, Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko bakoitzak bi pertsona proposatu zitzan eskatu genion udaletxeko Bizikidetza Mahaiari.
Eskatu bezala egin zuten. Horiez gain, lekukotza eman duten beste pertsonak batzuekin ere
elkarrizketatu gara, nahiz eta batzuk, gaur egun Lasarte-Orian bizi ez diren. Datuak osatzeko
eta gai batzuetan sakontzeko beharrak ondorengo zerrenda osatzera eraman gintuen.
Elkarrizketatuen artean 1986. urtetik Lasarte-Oriak izan dituen 3 alkateak daude: Ana
Urchueguia Asensio, Jesus Maria Zaballos de Llanos eta Pablo Barrio Ramirez. Ana Urchueguia
Udalerriko lehen alkatesa izan zen eta 25 urtez egon zen Alkatetzan. Jesus Maria Zaballosek
2010 eta 2011urteetan ordezkatu zuen alkatesa eta gaur egun ere Lasarte-Oriako alkatea
da. Pablo Barrio Ramirez berriz aurreko legealdian izan zen alkate (2011-2015). Lehenengo
biak PSE-EEkoak dira eta hirugarrena EH Bildukoa. Egungo PPko zinegotzia ere elkarrizketatu
dugu, Alejandro Saenz Muriel, eta baita PNV, PSE-EE eta HBko beste hiru pertsona ere, zinegotzi izandakoak hauek ere. Gainontzeko elkarrizketatuak gizarte zibileko hainbat esparrutan
arituak dira edo egun aritzen direnak. Tartean zenbait biktima, gertutik sufrimendua pairatu
duten emakume zein gizonezkoak eta Michelin enpresako langileak.
Zer esanik ez dago hau ez dela ez inkesta bat eta ezta bozketa bat ere. Askotariko iritzi horiek, Lasarte-Orian, elkarrekin bizi diren jarreren aniztasuna islatzen dute. Horrek ez du esan
nahi beharrezkoa denik guztiekin ados egotea; hala ere, aintzat hartu behar da jarrera horiek
guztiak komunitate batean existitzen direla, eta guztiek ingurune fisiko berean elkarrekin bizi
behar dutela. Horrek esan nahi du ideia horiek partekatu ez arren, errespetatu behar direla
eta arlo bakoitzean elkarguneak bilatu behar direla, kasu bakoitzean gutxiengoen ideiak eta
ideia disidenteak behar bezala kudeatu ahal izateko.

Horrek ez du esan nahi beharrezkoa denik ehuneko ehunean bat etortzea espazioa eta denboran, aldiz, ideia horiek partekatu ez arren, errespetatu behar
direla eta arlo bakoitzean elkarguneak bilatu behar direla, kasu bakoitzean gutxiengoen ideiak eta ideia disidenteak behar bezala kudeatu ahal izateko.
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Elkarrizketatuak izan diren pertsonak -alfabetikoki ordenatuak- hauexek izan dira:
ARRIZABALAGA ZUBIZARRETA, Tomas. Herri Batasunako zinegotzi ohia Lasarte-Oriako
Udaletxean.
BARRERA DE CABO, Angel. Lasarte-Oriako Alderdi Sozialistaren bigarren Idazkari
Orokorra, Gestore Munizipaleko kide 1986. urtean eta Udaletxeko zinegotzi ohia. Gaur
egun Extremadura Etxeko lehendakaria (Casa de Extremadura).
BARRIO RAMIREZ Pablo. 2011-2015 urte bitartean alkate izandakoa Bildutik eta gaur
egun EH Bilduko zinegotzia.
BENGOETXEA AGIRRESAROBE, Mayi. Podemoseko militantea gaur egun baina udalerriko hainbat erakunde eta alderdi politikoetan aritu da.
CAMINO AIZPURUA, Paki. Langile autonomoa.
CHOURRAUT ECHAVARRI, Iñaki. Liburu saltzaile ohia (Ekain Liburu denda).
ELESPE PELAZ, Josu. Biktima eta Froilan Elespe Inciarteren semea. Froilan PSE-EEko
zinegotzi izan zen, ETAk eraili zuen 2001ean.
ESNAL KASTRESANA, Nekane. Amnistiaren Aldeko Gestoretako kide ohia.
ETXART OYARZABAL, Asun. Marcelo Garciandia Ayerdiren alarguna. Guardia Zibilak
tiroz hil zuen 1982ko azaroan.
INTXAUSTI SARRIEGI, Kike. Lasarte-Oriako Bizikidetza Taldeko kidea. Elkarriko kide
ohia.
IRIZAR TELLERÍA, Maria Luisa. “Danok kide” taldeko kidea eta Endika Amilibia Donnayren alarguna. Endika, USOko kide izan zen (Unión Sindikal Obrera), eta baita Michelin
enpresako epaimahaikide eta “LasarteOria” aldizkariko batzordekide ere.
MARCOS OLAYA, Jesus. Lasarte-Oriako Bakearen Aldeko Elkarteko kide ohia. Gaur egun
Bizikidetza Taldean dago.
NAVARRO ARMENDARIZ, Jose Luis. Danok Kide, Lasarte-Oriako Gurasoen Elkarteko
Idazkaria eta “LasarteOria” aldizkariko kide.
ORMAZABAL CAMARERO-NUÑEZ, Rosa. Ingeleseko irakaslea eta Ipar Martxa/ Nondik
Walkingeko eragilea.
PAGOLA LOIOLA, Neskur. Dantzaria. Iñaki Balerdiren neska-laguna. Iñaki, kartzelara
anaia bisitatzera zihoala auto-istripu batean hil zen bere amarekin batera.
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PEÑA MARTIN, Jose Antonio. Langile autonomoa. Kaleratua izan zen sindikalista zelarik
Michelingo greban, 1976.urtean.
PEREZ CARRASCO, Felix. CCOO eta PCE-EPKko kide ohia eta 1976. urtean Michelinen
egin zen 100 eguneko greban sindikalista ezaguna.
SAENZ MURIEL, Alejandro. Lasarte-Orian PPko zinegotzia. Alejandro Saenz Sanchezen
biloba, ETAk eraila.
SASIAIN ITURRI, Pello. PNV eta EAko zinegotzi ohia. Elkarbiziko kide eta Bizikidetza Taldean parte hartzen du. Lasarte-Oriako behin behineko Udalean Gestorako kide izan zen
eta 8 urtez zinegotzi izan zen. Alderdien politikatik kanpo kokatzen da.
URCHUEGIA ASENSIO, Ana. Lasarte-Oriako lehen alkatesa izan zen 25 urtez eta Hernaniko zinegotzi 5 urtez.
URROZ IBARROLA, Begoña. Administratiboa. Begoña Urrozen ahizpa. DRILek gauzatutako atentatu batean hil zen 1960. urtean.
ZABALLOS DE LLANOS, Jesus. Lasarte-Oriako alkate eta lehendakaria bi legealditan,
alkatea da gaur egun ere. Euskal Alderdi Sozialistako parlamentari ohia (2013-2016).
ZUAZNABAR IRULEGUI, Isabel. Misiolari sekular ohia. Urroz-Ibarrola familiaren bizilaguna eta laguna.

Elkarrizketatuen iritziak letra cursivan agertzen dira txosten osoan zehar, atal desberdinetan tartekatuak: urraketak atalean, testigantzetan, kronologian, mugarrietan... Hainbat lekutan
izen abizenekin agertuko dira baina beste leku batzuetan ordea, esaten dena agertzen da
bakarrik eta ez nork esan duen. Honekin azpimarratu nahi dugu, estereotipoetatik urrundu
nahian, garrantzitsuena dela ZER eta NOLA esaten den eta ez NORK esan duen.

Kasuak sailkatzeko irizpideak
Askotan esaten da biktimak berdindu egiten direla biktima bilakatzen diren unean. Sarri,
giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimak sailkatzeko, urratzailea nor izan den, delitua
nork egin duen, biktimarioa zein den, hartzen dugu aintzat. Hala ere, kausak askotarikoak izan
daitezkeen arren (eta hori islatu beharra dago, kasuistikak ez nahasteko), biktima guztiak berdinak dira dagozkien eskubideei dagokienez, hori printzipio unibertsal bat baita: giza eskubideen
urraketa berdinei egia, justizia, aitorpena eta erreparazioa jasotzeko eskubide berdina dagokie.
Horrez gain, ezin ditugu ahaztu berdintasun-printzipioa eta desberdinkeriarik ezaren printzipioa.
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2005eko abenduaren 16an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak, bere 64. osoko bilkuran, 60/147
Ebazpena onetsi zuen: “Giza eskubideen gaineko nazioarteko arauen ageriko urraketak eta
nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larriak jasan dituzten biktimek errekurtsoak
jartzeko eta erreparazioa lortzeko duten eskubideari buruzko oinarrizko printzipio eta arauak”.
XI. printzipioa bereizketarik ezari buruzkoa da, eta hau dio:
““25. Oinarrizko printzipio eta arau hauen aplikazioa eta interpretazioa bat etorriko
dira, salbuespenik gabe, giza eskubideei buruzko nazioarteko arauekin eta nazioarteko zuzenbide humanitarioarekin, eta ez da inola ere bereizkeria onartuko, mota
eta arrazoia zeinahi direla ere”.
Printzipio hori ukatzeko, esan egiten da batzuk dena nahasten saiatzen direla eta kasuistika
guztiak zaku berean sartzen dituztela.
Horri buruz dugun iritzia argi islatzen da lehenago ere aipatu dugun Argituzen artikuluan.
Hau esaten da bertan:
“Topiko ugari baztertu behar ditugu, arinkeriaz tratatzen baitituzte giza eskubideei
loturiko gaiak eta, azken batean, giza eskubideen kontra egiten dute. Azken aldian
gehien erabili den topikoetako bat da ezin direla ETAren biktimak eta beste biktima
batzuk parekatu, parekaezinak direlako. Dirudienez, beste biktima batzuk ere badaudela aitortuz gero, terrorismoari zilegitasuna ematen zaio. Hala ere, beste biktima
batzuk ere aitortzea giza eskubideei buruzko nazioarteko hainbat itunetan ezarritako
betebeharrak betetzea da, eta itun horiek diotena betetzeak inori zilegitasuna ematen badio, Zuzenbide Estatuari ematen dio zilegitasuna, ez terrorismoari”5.
Gertatu den guztia ez da berdina; hori egia da. Hala ere, urte hauetan pairatu den sufrimendu guztia bildu behar da, nahastu gabe, modu ordenatuan, batzuk eta besteak alderatu
gabe, bizikidetza berriz ere eraiki ahal izateko. Memoria partekatu batean ezin daiteke ezer
ahaztu. Giza eskubideei buruzko nazioarteko zuzenbide-estandarren arabera sufrimendu
guztia giza eskubideen urraketa baten ondorio ez denez, beharrezkoa da gertatutako guztia
behar bezala sailkatzea eta ordenatzea, jarrera irekiarekin; izan ere, Gesto por la Paz elkarteak esan zuen moduan “jarrera irekia izatea funtsezkoa da”6 . Horrez gain, sailkapen horrek
inklusiboa izan behar du, biktima guztiek memoriarako duten eskubidea bermatzeko, joan
den azaroaren 10ean Lasarte-Oriako Udalak berak esan zuen moduan eta lasaitasunarekin,
elkarrizketatutako bi biktimen hitzetan:

5

“No habrá comparaciones si no se discrimina”. El Correo eta El Diario Vasco, 2015-11-05.

6

EUSKAL HERRIKO BAKEAREN ALDEKO KOORDINAKUNDEA. Las víctimas de actuaciones indebidas del Estado

en la lucha antiterrorista, 2011ko ekaina. ETAk urte horretan utzi zituen armak. Eta hau ere esaten zuen: “beharrezkoa izango da memoria-prozesuak lankidetzan garatzea, bat etortzeko nahiarekin, eta ez etsaitasunean”.
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Begoña Urroz: Guztiak agertu behar dira, nonahikoak direla ere. Urte asko eman
ditugu gertatutakoa ahaztu nahian, orain ezin dugu ezer ezkutatu. Urraketak jasan
dituzten biktima guztien egoera onartu behar dugu, lasaitasunetik betiere.
Josu Elespe: Gehiengoaren adostasuna lortu behar da, edonor izan delarik hil
tzailea, edonor hil dela ere, gaizki egina dago. Nik guztia jarriko nuke.
Gero eta jende gehiagok uste du, ezin dela gertatutakoa ikuspuntu bakar batetik aztertu, gertatu den guztia kontatu behar dela. Beste gauza bat da gertatutakoak nola
antolatu eta nola sailkatu giza eskubideen aterkipean. Jesus Zaballos de Llanos alkateak
hau esan zuen:
Kolonbiara bidaia egin genuen Parlamentutik eta han erabaki zuten kontakizunik ez
egitea, zaila izango zelako oso, guztiak adostasun batera iristea. Nik ez dakit nork
idatzi beharko lukeen gertatutakoa, baina badaude memorian kontatu beharreko
atalak, torturatuak izan direnak edo preso dagoen semea bisitatzera joateko kilometroak egin behar dituen aitaren historia adibidez. Hori ere kontatu behar da, nahiz
eta ni iritzi berekoa ez izan.
Honen harira, eraila izan zen biktima baten bilobaren hausnarketa, Alejandro Saenz
Murielena. Egun, PPko zinegotzia da Lasarte-Oriako Udaletxean. Biktimak ez nahastea eska
tzen du:
Arazoa ez da ez aitortzea baizik eta ez nahastea.
Eta aurrerago dio:
Iraganera begiratzerakoan konformismotik urrundu behar dugu, kondenagarria eta
gorrotagarria dena esan behar da eta goraipatzekoa dena eta mirestekoa dena ere
bai. Gure herrian bietatik dugu, ez dezagun utzi batak bestea zikindu dezan. Uste
dut horrelako liburu batek lasai pentsatzeko eta ideiak partekatzeko aukera ematen
digula eta hori oso positiboa da.

Guk bi plano proposatzen ditugu:
GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK
Lan honek aztertzen dituen eskubide nagusiak bizitzeko eskubidea eta osotasun fisiko eta
psikologikorako eskubidea dira. Horrez gain, beste era batzuetako indarkeriei buruzko datuak
eta lekukotzak ere jasotzen saiatu gara: askotariko jazarpenak, pertsonen aurkako mehatxu
larriak, estortsio ekonomikoa, adierazpen askatasuna ukatzea, askatasun demokratikoak uka
tzea edo ondasun higiezinei egindako erasoak, bakoitza bere garrantzi-mailarekin.
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Ikusi dugu oraindik ere biltzeko asko dagoela. Horrez gain, pertsona batzuek oraindik ere
ez dute behar besteko indarrik edo nahirik hainbeste min eragin dieten gertakariak kontatzeko eta berriz bizitzeko. Beste alde batetik, beste datu batzuk oraindik ez dira publikoak. Hala
ere, ezin da itxaron gertatutako guztia argitu eta bildu arte, ekiten jarraitu behar dugu, bizitza
aurrera baitoa eta gertakari batzuk, bai eta haien protagonistak, duela berrogeita hamar urte
baino gehiagokoak dira. Berandu baino lehen biktimak eta haien familiak zaindu eta lagundu
behar ditugu, bai eta dagokiena jasotzen dutela bermatu ere: jasandako kalteekiko propor
tzionala den erreparazioa, egia eta justizia, bereizketarik gabe. Horrez gain, bermatu behar
dugu ez dela gauza bera berriz gertatuko eta, horretarako, haien biktimazioa eragin duten
kausetan beharrezko aldaketak egin beharko ditugu.
Aipatu dugun moduan, giza eskubideen nazioarteko arauen urraketak eta giza eskubideen urraketa larriak jasan dituzten biktimei, egia eta justiziaz gain, jasotako kaltearekiko
proportzionala den erreparazioa ere badagokie. Erreparazio horrek hauek hartuko ditu barne: lehengoratzea, kalte-ordain ekonomikoak, birgaitzea, beharrak asetzea eta errepikatuko
ez dela bermatzea. Eta hori erakundeen artean egin behar da.

Horri dagokionez, Lasarte-Oriako Udalak, udalerri-mailan, dagozkion jarduketak egiten jarraitu beharko du memoria berreskuratzeari eta udalerriko biktimak
aitortzeari dagokionez, eta falta diren kasuak txertatu beharko ditu. Hauek dira,
besteak beste, bere egitekoak: laguntzea, omenaldiak egitea, oroitzeko ekitaldiak egitea, gertatutakoa hainbat bitartekoren bidez ezagutaraztea (topaketak,
ikus-entzunezkoak, erakusketak, hezkuntza eta transmisiorako proiektuak…),
behar bezala argitu ez diren gertakariei buruzko tokiko ikerketak sustatzea,...
Horretarako, mesedegarria izango litzateke erakundeen arteko koordinazioa, sinergiak elkartzeko, informazioa eta irizpideak trukatzeko eta lan bera behin baino
gehiagotan ez egiteko

BESTE SUFRIMENDU BATZUK
Aurreko ataletik kanpo, badaude beste hainbat kasu nazioarteko giza eskubideen estandarren arabera zehazki giza eskubideen urraketatzat hartzen ez direnak. Gertakari horiek ez dira
sartzen Nazio Batuek, Europar Batasunak edo estatuko zein erkidegoko legediak ematen
duen biktimaren definizioan; definizio horiek txosten honetako 2. atalean ageri dira, araudi-esparruari, bizitza-kontzeptuari eta eskubideei buruzkoan.
Izaera politikoa duten gertakari bortitzak dira, baina ezin dira inolaz ere giza eskubideen
urraketekin alderatu. Hala ere, ezin dira bazter utzi, gure historiaren parte direlako eta gertakari
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bortitz horien atzean ere sufritu duten eta sufritzen duten gizakiak daudelako. Gainera, kasu
batzuk ez dira behar bezala ikertu, familia eta abokatu batzuen iritziz, eta beharrezkoa da
horiek argitzea.
Hala ere, hiltzaileak eta hildakoak daude. Indarra behar ez den moduan erabiltzeko kausak,
helburuak, asmoak eta egileak ez dira berdinak, eta ez dira berdinak, halaber, zigorgabetasun-mekanismoak, hartutako erantzukizuna... Hori argi gelditu beharko litzateke.
Horrez gain, edozein modalitate eta posiziotan, batzuek tiro egitea erabaki dute, eta beste batzuek ez. Pertsonaren batek gainean arma bat badarama, une zehatzen batean arma
hori erabiltzeko prest dagoelako da. Hala ere, baliteke beste norbaitek lehenago berari tiro
egitea. Edonola ere, zaila da giza eskubideetan sartzea borrokalari armatua izatea erabaki
duen norbait, segada batean erailtzen ez badute behintzat. Hala ere, horretarako, pertsona horrek armak erabiltzeko batere asmorik ez zuela ziurtatuko duten lekukoak behar dira.
Eztabaidagarria da, baina posiblea.
Horregatik, txosten honetan, kasu hauek beste atal batean jaso dira, argi eta garbi gera
dadin zer den eskubideen urraketa bat eta zer ez. Horrekin, gainera, ahal den neurrian gaizki
ulertuak ere saihestu nahi dira, nahiz eta gertatuko diren, eta hori ulergarria da hainbeste
urtetan pilatu den mina eta herra kontuan hartuta.

Bizitzeko eskubidearen urraketa jasan duten biktimen prozesua bukatzen
dugunean, Lasarte-Oriako Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek,
adostasunen bitartez, eman beharreko hurrengo urratsak definitu beharko lituzkete, nazioarteko estandarren arabera giza eskubideen urraketatzat hartu ezin diren
gertakari horiek eta horietan bizia galdu zuten edo larriki zauritu ziren pertsonak
udalerri-mailan nola oroitu aztertzeko.
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Arau esparrua:
“biktima” kontzeptua
eta biktimaren eskubideak

3

Hurrengo orrialdeen helburua da azalpen bat eskaintzea, laburra bada ere,
“biktima” kontzeptua definitzen duten eta biktimen eskubideak mugatzen dituzten giza eskubideen nazioarteko sistemaren arau nagusien eta beste tresnen
norainokoa eta edukia ulertzen laguntzeko. Horretarako, nazioarteko esparrutik
hasiko gara; gero, nazioz gaindiko europar esparrua zertan den ikusiko dugu, eta,
amaitzeko, Espainiako esparrua jorratuko dugu, bai estatu mailakoa, bai autonomikoa. Edonola ere, ez da tresna horien guztien azterketa zorrotz bat, “biktima”
kontzeptua eta biktimen eskubideak zehaztean erabakiorrak izan direnen analisi
labur bat baizik.

Biktima izaeraren eta biktimaren eskubideen inguruko
nazioarteko adierazpenak eta gomendioak
Nazioarteko adierazpenak, gomendioak eta beste dokumentu batzuk erabakigarriak izan
dira biktimei egia, justizia eta erreparaziorako eskubideak bermatzeko. Arau-ikuspuntu batetik estatuentzat ondorio loteslerik ez duten dokumentuak badira ere, tresna egokiak dira,
estatuei biktimen eskubideak betetzeko hertsatuki eskatzen dieten eta estatu horiek horretarako bidezko neurriak har ditzaten sustatzen duten tresnak.
Hasteko, 1985ean Nazio Batuen esparruan emandako lehen definizioa aipatuko dugu:

1

Biktima kontzeptua: “Delituaren eta botere abusuaren biktimentzako justiziaren
oinarrizko Printzipioei buruzko adierazpena”7
Nazio Batuen Batzar Nagusiak munduko milioika pertsonek “delituen eta botere-abusua
dakarten beste ekintza batzuen ondoriozko kalteak” jasan dituztela eta “biktima horien eskubideak aitortu ez direla” onartu zuen 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean.
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Onarpen horretatik abiatuta, eta adierazitako Ebazpenaren esparruan, “Delituaren eta
botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena” formulatu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Hain zuzen ere, gobernuei eta
nazioarteko komunitateari kriminalitatearen eta botere-abusuaren biktimentzako justizia gauzatzen laguntzeko beharragatik formulatu zuen Adierazpen hori nazioarteko erakunde horrek.
Azken helburua, nolanahi ere, biktimei eskatzen zuten laguntza eskaintzea zen.
Adierazpenean biktima terminoari ematen zaion definizioa Adierazpenaren ekarpen nagusietako bat dela esan daiteke, eta azpimarratu beharra dago biktimaren definizio zabala
ematen duela.
Zehazki, estatu kideetan indarrean dagoen zigor-legeria urratzen duten ekintzen edo
ez-egiteen ondorioz kalteak jasan dituen pertsona oro da biktima.
Kaltetzat zer har daitekeen zehazteko garaian, Adierazpenak zabaltasun berarekin jokatzen
du, lesio fisiko edo mentalak, sufrimendu emozionala, galera ekonomikoak edo oinarrizko
eskubideen galera esanguratsua hartzen baititu kaltetzat. Gainera, zuzenekoak ez ezik, zeharkakoak ere biktimatzat hartzen ditu. Zehazki, “biktimarekin harreman estua duten senideak
edo pertsonak eta arriskuan zegoen biktimari laguntzeko edo biktimizazioa prebenitzeko
esku hartzean kalteak jasan dituzten pertsonak” hartzen dira biktimatzat.
Gainera, azterlan honen ondorioetarako garrantzitsua den beste zehaztasun bat aipatzen
da. Hain zuzen ere, pertsona bat biktimatzat hartzeko, ez da beharrezkoa kaltea eragin
duen pertsona “identifikatu, atxilotu, jazarri edo errudun deklaratu izana”8.
Bestalde, indarrean dagoen zigor-legeriaren urraketari dagokionez, botere-abusuaren
esanbidezko aipamen bat jasotzen du. Berezitasun azpimarragarria da gure ustez, ez baitu
beste ezein ez-zilegi penalik aipatzen esanbidez.
Handik urte batzuetara, 2005eko abenduan, Nazio Batuen Batzarrak, biktimaren 1985eko
definizioan oinarrituta, biktimen eskubideak babesteko hainbat printzipio eta jarraibide onartu zituen:

7

Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena, NBEren

Batzar Nagusiak 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean hartua. Honako honetan dago eskuragarri: http://
www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx
8

Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpena, NBEren

Batzar Nagusiak 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean (2. paragrafoan) jasoa.
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2

Biktimek justizia eta erreparazioa jasotzeko duten eskubidea: ”Giza Eskubideen
Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren urraketa larriak pairatu dituzten biktimek
errekurtsoak aurkezteko eta kalte-ordainketak jasotzeko duten eskubideari buruzko
printzipio eta jarraibideak”9
2005eko abenduaren 16an, giza eskubideei buruzko nazioarteko arauen ageriko urraketak pairatu dituzten biktimek errekurtsoak aurkezteko eta erreparazioak jasotzeko duten
eskubideari buruzko oinarrizko printzipio eta jarraibideak onartu zituen Nazio Batuen Batzar
Nagusiak.
Testu horretan, Nazio Batuek erabiltzen duten “biktima” kontzeptua 40/34 ebazpeneko
kontzeptuan oinarrituta dago.
Nazio Batuek 2005. urtean onartutako printzipio eta jarraibide horien arabera, giza eskubideen eta biktimen justiziarako eta erreparaziorako eskubideen urraketak ikertzeko
betebeharra dute estatuek. Zehazki, estatuen honako betebehar hauek xedatzen dituzte
printzipio eta jarraibide horiek:
a) urraketak saihesteko legegintza-xedapenak, administrazio-xedapenak eta bestelako
neurri egokiak hartzea;
b) urraketak era eraginkor, bizkor, oso eta inpartzialean ikertzea eta, hala badagokio,
ustezko erantzuleen aurkako neurriak hartzea, barneko eta nazioarteko zuzenbideari
jarraiki;
c) beren giza eskubideen edo zuzenbide humanitarioaren urraketen biktimei justizia
lortzeko ekitatezko eta benetako aukera eskaintzea, aurrerago azalduko dugunez,
urraketaren erantzulea edozein izanik ere; eta
d) biktimei baliabide eraginkorrak eskaintzea (baita erreparazioa ere, aurrerago azalduko
dugunez)10.

Zehazki, biktimek eskubidea dute: a) gizalegez eta beren duintasuna eta giza eskubideak
errespetatuz tratatuak izateko, b) justiziarako aukera berdina eta benetakoa izateko, c) jasandako kaltearen erreparazio egokia, eraginkorra eta bizkorra jasotzeko, eta d) giza eskubideen
urraketei eta erreparaziorako mekanismoei buruzko informazio egokia izateko.

9

60/1947 Ebazpena, Batzar Nagusiak 2005eko abenduaren 16an onartua. Honako honetan dago eskuragarri:

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
10

60/1947 Ebazpena, 2005eko abenduaren 16an Batzar Nagusiak onarturikoa, 3. paragrafoa.
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Urraketen biktimek erreparazioa jasotzeko duten eskubidea giza eskubideen nazioarteko
hainbat xedapen eta tratatutan jasota dago11.
Erreparazioa, zehazki, giza eskubideen urraketek eragindako kalteak zuzentzeko Estatuak
hartu beharreko neurrien multzoa da. Erreparazioak urraketen larritasunarekiko eta jasandako kaltearekiko proportzionala izan behar du. Erreparazioa ez da konpentsazio ekonomiko
soiltzat hartu behar; kasuaren arabera, honako forma hauek har ditzake: lehengoratzea, kalte-ordaina, birgaitzea, gogobetetzea eta berriz ez gertatzeko bermeak.
Lehengoratzeak, kasuaren arabera, honako hauek biltzen ditu: askatasunaren berrezartzea,
giza eskubideez, identitateaz, familia-bizitzaz eta herritartasunaz gozatzeko aukera, bizilekura
itzultzea, enplegura itzultzea eta ondasunen itzultzea.
Europako esparruan, biktimen eskubideak jasotzen dituen tresna nagusia honako hau da:

Biktimaren Estatutua europar legerian
2012ko urriaren 25ean, delituen biktimen eskubideei, laguntzari eta babesari buruzko
gutxieneko arauak ezartzen dituen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/29/EB
Zuzentaraua onartu zen12.

11

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna (2. artikulua), Arraza Diskriminazio mota oro Desagerrarazteko

Nazioarteko Hitzarmena (6. artikulua), Torturaren aurkako Hitzarmena (14. artikulua) eta Haurraren Eskubideei
buruzko Hitzarmena (39. artikulua). Delituen eta botere-abusuaren biktimentzako justiziaren oinarrizko prin
tzipioei buruzko Adierazpenak Estatuko legerian tipifikatutako delituak eta botere-abusuak ditu ardatz (horien
artean, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen eta zuzenbide humanitarioaren, Giza Eskubideen eta Herrien
Afrikako Gutunaren (7. artikulua), Giza Eskubideei buruzko Amerikako Hitzarmenaren (25. artikulua), eta Giza
Eskubideen Europako Auzitegiaren eta Amerikako Herrialdeetako Giza Eskubideen Gortearen erabakien urraketak), eta biktimen eskubideak onesten ditu. Erromako Estatutuak, azkenik, ahalmena ematen dio Nazioarteko
Gorte Penalari “bere erabakian biktimei edo kausadunei eragindako kalte edo galeren norainokoa eta magnitudea finkatzeko” eta “zuzenean kondenatuaren aurkako erabaki bat hartzeko, biktimei eman beharreko ordain
egokia adierazita, lehengoratzea, kalte-ordaina eta birgaitzea barne” (75. artikulua). Ikus »Giza eskubideen nazioarteko babes juridikoa gatazka armatuetan” (Nazio Batuen Goi Komisarioa, 2011, 96. eta 97. orrialdeak).
12

Honako honetan dago eskuragarri: http://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
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Zuzentarau horrek biktimaz ematen duen definizioa Nazio Batuek emandakoaren antzekoa
da. Zehazki, honela definitzen du biktima 2. artikuluan: “arau-hauste penal batek zuzenean
eragindako kalte edo galera bat (lesio fisiko edo mentalak, kalte emozionalak edo galera ekonomikoak, bereziki) jasan duen pertsona fisikoa”. Halaber, “zeharkako biktima” kontzeptua
biltzen du, eta halakotzat hartzen du arau-hauslea identifikatu, atxilotu, akusatu edo kondenatu den kontuan hartu gabe.
Zuzentaraua, legegintzako egintza denez gero, nahitaez bete beharrekoa da Europar
Batasuneko estatu kide guztientzat. Halaber, EBko herrialde guztiek bete beharreko helburu
bat ezartzen du, betetzeko modua herrialde bakoitzak erabakitzen badu ere. Zuzentarauak
biktimei aitortzen dizkien eskubideak gutxienekoak dira; estatuek errespetatu egin behar dituzte eskubide horiek, eta Zuzentarauak emandako babes-eremua zabal dezakete (ez, ordea,
murriztu).
Zuzentarau horretan, biktimak eskubide ugariren titularrak dira. Honela taldeka ditzakegu eskubide horiek: informaziorako eskubidea, prozesuan parte hartzeko eskubidea, babesa
jasotzeko eskubidea, laguntza jasotzeko eskubidea eta erreparazioa jasotzeko eskubidea13.
Adierazitako Zuzentarauaren transposizio-epea 2015eko azaroaren 16an amaituko da.
Edonola ere, 2017ko azaroaren 16ra arte (estatu kideek Batzordeari Zuzentarau horretara
egokitzeko hartu dituzten neurriei buruzko informazioa emateko mugako data da hori) ezin
izango da ebaluatu Zuzentarauaren onarpena Europar Batasunean biktimen eskubideak indartzeko baliagarria izan den ala ez.

Estatuko Legeria
Espainiako legegintzan, aldakorra izan da biktimen eskubideen sorkuntza eta arau-garapena. Azken hogeita hamar urteotan, onartutako hainbat arauren bidez eta kalte-ordaina
jasotzeko eta osatzeko eskubidea bermatze aldera, bilakaera bat izan da Estatuak biktimei
eskaintzen dien estalduran.
90eko hamarkadan, indarkeriazko eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimei
laguntzeko 25/1995 Legea eta hori garatzen duen erregelamendua14 onartu zen izaera
orokorrez. Arau hori delitu baten biktima mota orori zuzenduta dago, eta aurrerapen handia
ekarri zuen biktimen eskubideen errekonozimenduan.

13

Hona hemen sailkapen hori egin duten zenbait egile: ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique / BACA

BALDOMERO, Enrique / TAMARIT SUMALLA, Josep María eta PÉREZ RIVAS, Natalia.
14

738/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 23koa, delituen biktimentzako laguntzei buruzko Erregelamendua

onartzen duena.
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Legeak gaur egun ere badirau, eta erreferentziazko araua izan da delituen biktima
gehienentzat.
Handik urtebetera, terrorismoaren biktimei eman beharreko tratamenduaren erregulaziorik osatuena eta zehatzena egin zen, uztailaren 18ko 1211/1997 Errege Dekretuaren
bidez onartutako terrorismo-delituen biktima direnei laguntzeko eta kalte-ordaina emateko
Erregelamendua onartu zenean, hain zuzen ere. Erregelamendu horren bidez, terrorismoaren
biktimak indarkeriazko delituen edo sexu-delituen biktimak tratatzeko sistema orokorretik
bereizi ziren. Helburu nagusia laguntzak kualitatiboki eta kuantitatiboki hobetzea eta terrorismoaren biktimei laguntza integral pertsonalizatua ematea izan zen. Erregulazio horretan,
kalte ordaingarri kontzeptua merkataritza- eta industria-establezimenduetan gertatutako kalteetara eta ibilgailuetan gertatutakoetara zabaldu izana azpimarratu beharra dago.
Halaber, honako helburu hauek dituzten laguntzen emakida hartzen da kontuan: ikasketak;
laguntza psikosoziala (laguntza psikologikoa eta psikopedagogikoa, azken kasu horretan senideentzat ere bai); kalte materialen ordaina; eta, azkenik, terrorismoaren biktimen elkarteei
diru-laguntzak ematea15.
1999. urtean, bi arau garrantzitsu onartu ziren: lehena 1974/1999 Errege Dekretua da,
abenduaren 23koa, Terrorismoaren Biktimei Aitorpen Zibila egiteko Errege Aginduaren
Erregelamendua onartzen duena; kalte-ordainaz edo laguntzaz bestelako alderdi bat garatzen
du, eta biktimen kolektibo horri errekonozimendua adieraztea eta omentzea, eta terrorismo-ekintzetan hildakoen, zaurituen eta bahituen memoria kondekorazioak ematearen bidez
ohoratzea du helburu. Bigarrena, berriz, 32/1999 Legea, urriaren 8koa, terrorismoaren
biktimekiko elkartasunerakoa da, eta kaltetuek delituaren egileak kalte-ordain zibil gisa zor
dituen zenbatekoak jasotzeko duten eskubidea gauzatzea du helburu nagusi; horren arabera,
Estatuak hartuko du bere gain zenbateko ekonomiko horien ordainketa, baita jardun judizialak egin arren kalte-ordain horiek onartzen dituen epai irmorik ez dagoen kasuetan ere 16.
Gerra Zibilaren eta Frankismoaren biktimen eskubideak bereiz arautu ziren 2007an, Gerra
Zibilean eta Diktaduran jazarpena edo indarkeria pairatu zutenen eskubideak onartzen eta

15

Neurri berri horiei aurrekontu-estaldura emateko, bi arau onartu ziren: 13/1997 Errege Lege Dekretua, abuz-

tuaren 1ekoa, Loteria Nazionalaren zozketa bat terrorismoaren biktimen alde egiteko baimena ematen duena;
eta 73/1998 Errege Dekretua, urtarrilaren 23koa, loteriaren zozketak emandako etekinen ondoriozko laguntzak
biktimei esleitzeko irizpideak arautzen dituena.
16

Adierazi beharra dago, halaber, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Goi Komisarioa sortu zela 2004. urtean,

abenduaren 17ko 2317/2004 Errege Dekretuaren onarpenaren bidez. Organo hori Gobernuaren Presidentziaren
mende zegoen zuzenean, eta, beste zenbait funtzioren artean, Estatuko Administrazio Orokorrean terrorismoaren biktimentzako laguntzaren arloan eskumena zuten organoen jardunen inguruko jarraipena, koordinazioa
eta lankidetza hartu zituen bere gain. Dena dela, handik bi urtera, organo hori desegin egin zen, irailaren 8ko
990/2006 Errege Dekretuari jarraiki.
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zabaltzen dituen abenduaren 26ko 52/2007 Legea (Memoria Historikoaren Legea) onartu
zenean. Lege horren edukiak kritika handiak izan ditu, baita nazioarteko erakundeen aldetik
ere, biktimen talde horri egia, justizia eta erreparazioa bermatzeko ahula delakoan17.
Azkenik, azpimarratu beharra dago Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik
Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legearen onarpena18. Lege horrek testu bakarrean bildu zituen kolektibo horren eskubideei buruz indarrean zeuden arau guztiak, eta eskubide
horiek zabaldu zituen.
Legearen Hitzaurrean, honako helburu nagusi hau ezartzen da: biktimei omenaldia egitea eta errekonozimendua, errespetua eta elkartasuna agertzea. Halaber, garrantzi handia
ematen zaio memoria, duintasun, justizia eta egiaren printzipioak “indar-ideia” gisa hartzeari.
Arauaren bidez lortu nahi den azken helburua, nolanahi ere, biktimari erreparazio integrala
ematea da, eta 1960ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako ekintza guztietan atzeraeraginez aplikatzeko aukera onartzen da.
Horretarako, hainbat neurri integral diseinatuko dira, honako helburu hauekin: biktimen
duintasuna eta memoria errekonozitu eta sustatzea, babes integrala ematea, ordaintzea,
arreta-neurriak sendotzea, biktimen eskubideak errekonozitzea, kalte-ordainei lotutako administrazio-izapideak malgutu eta koordinatzea, biktimaren tratamendu prozesalean esparru
espezifiko bat ezartzea eta, azkenik, mehatxuak eta derrigortzeak jasaten dituzten pertsonak
errekonozitu eta babestea.
Legearen edukiaren onuradunak hildako pertsonak eta haien senideak, kalte fisiko edo
psikikoak jasan dituzten pertsonak eta kalte materialak jasan dituztenak izango dira. Halaber,
ohore eta kondekorazio-ondorioetarako, hildakoen odolkidetasuneko bigarren mailako senideak eta atentatu terrorista bat jasan duten, baina lesiorik izan ez duten pertsonak izango
dira titularrak. Azpimarratu beharra dago, berritasun garrantzitsu gisa, mehatxatuta dauden
pertsonak arauaren hartzaileen taldean sartu direla.

Autonomi Erkidegoko legeria
Euskal Autonomia Erkidegoak terrorismoaren biktimei zuzendutako eta abuztuaren 4ko
221/1988 Dekretuaren bidez araututako laguntza-programa baten onarpenarekin hasi zuen
biktimek dituzten eskubideen errekonozimenduaren arloko jarduna. Bertan, honako prestazio hauek onartu ziren: Eskolaurreko eta OHOko ikasleentzako lehentasunezko laguntza

17

Behartutako edo Nahi Gabeko Desagertzeen inguruko Nazio Batuen Lantaldearen txostena. Espainiako

Misioa. NBEren dokumentua: A /HRC/27/49/Add.1, 2014ko uztailaren 2koa.
18

671/2013 Errege Dekretua, irailaren 6koa, 29/2011 Legearen Erregelamendua onartzen duena.
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psikopedagogikoa; ikasketak egiteko bekak eta garraio eta jangelarako laguntzak; doako
osasun-laguntza, horren onuradunak ez ziren kaltetuentzat; enpresentzako laguntzak (abalak
eta diru-laguntzak); eta ondasunetan kalteak jasan zituzten partikularrentzako laguntzak.
Hainbat urtetan eztabaida biziak egin ondoren, azkenean 2008. urtean osatu zen arlo horren erregulazioa, hain zuzen ere Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa
egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legea onartu zenean. Arau horren helburua ETAren biktimei ez ezik beste talde armatu batzuen (hala nola GALen, eskuin muturreko taldeen eta beste
talde parapolizial batzuen) biktimei ere laguntza eta babesa ematea da19. Lege-testu horren
barruan, biktimentzako laguntzari eskainitako III. Titulua azpimarratu beharra dago. Bertan,
terrorismoaren biktimei estaldura integrala emateko neurri multzo bat dago jasota (kalteen
erreparazio materiala, laguntza eta tratamendu mediko eta psikologikoa, hezkuntzarako laguntzak, etxebizitza eta enplegua lortzeko laguntzak eta abar)20.
2010eko abenduaren 15ean, terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema
garatzen duen azaroaren 9ko 290/2010 Dekretua argitaratu zen 239. zenbakiko EHAAn.
Erregelamendu horren bidez, adierazitako 4/2008 Legearen III. Tituluaren edukia garatu da,
eta aurrerapen bat lortu da bertan aurreikusitako babes eta laguntza integraleko sistemaren
aplikazioan.
Adierazitako arauan aurreikusitako sistema integralak honako eremu hauetan neurriak
hartzea hartzen du kontuan: kalte materialengatik ordaintzeko jardunak; kalte materialen
prebentziorako jardunak, hala nola mehatxuak edo jazarpena jasaten duten pertsonen etxebizitza, establezimendu edo ibilgailuetan segurtasun-sistemak ezartzea; laguntza juridikoa;
osasun-eremua eta eremu psikologikoa; irakaskuntza-eremua; enplegu-politikak; funtzio publikoa (Legeak funtzio publikokoak diren biktimei hainbat eskubide onartzeko aukera hartzen
du kontuan); etxebizitzaren eremua; eta Legeak babesten ez dituen premia pertsonalei edo
familia-premiei erantzuteko ezohiko laguntzak.
Horretaz gainera, esan daiteke azken urteotan motibazio politikoko indarkeriaren biktimen beste kategoria batzuetara zabaltzen hasi dela arau-esparrua euskal kasuan. Horren
haritik, 2011ko martxoaren 31n, Eusko Legebiltzarraren osoko bilkuran onetsi zen motibazio
politikoko indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketak eta bestelako sufrimendu bidegabeak jasan dituzten biktimei buruzko 61/2011 Legez Besteko Proposamena.

19

“Parapolizial” terminoa gero eta maiztasun handiagoarekin erabiltzen da, eta, Eusko Jaurlaritzaren Giza

Eskubideen Zuzendaritzak egindako txostenaren arabera, honako hauek biltzen ditu: “bereziki trantsizio politikoaren urteetan eta 80ko hamarkadako lehen urteetan segurtasun-indarren adostasunarekin eta zenbaitetan
segurtasun-indarren zuzeneko parte-hartzearekin (ekintza klandestinoetan parte hartuz edo segurtasun-indar
gisa bete beharreko zereginetik kanpo, baina laguntza aktibo edo pasiboren batekin) jardun zuten kolektibo edo
taldeak”. 2008ko ekaina, 307. or.
20

DE LA CUESTA, 31.-32. or.
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Proposamen horren bidez, Legebiltzarrak eskatzen zion Eusko Jaurlaritzari neurriak eta jarduerak abian jar zitzan biktima horiek aitortzeko eta haien sufrimenduarengatik ordainak
emateko. Horrek, une hartan, ekarri zuen 107/2012 Dekretua, ekainaren 12koa, Euskal
Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, diktadura frankistan, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu
bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa.
Aipatutako dekretuak denbora-esparru murritz bat hartzen zuen kontuan, eta horrek
eragozten zuen 1978ko abenduaren 29tik aurrera gertatutako giza eskubideen urraketa larrien biktimei egia, justizia eta ordaina jasotzeko eskubideak betetzea. Horren ondorioz, eta
biktima horiei erantzuteko asmotan, aurreko urtean lege bat onartu zen: 12/2016 Legea,
uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako
motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten
biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa21, eta, haren bidez, motibazio politikoko indarkeria-egoeran 1978ko abenduaren 29tik 1999ko abenduaren 31 arte izandako
giza eskubideen urreketen biktimei aitorpena eta ordaina eman nahi zitzaizkien.
12/2016 Legeak hiru baldintza jartzen ditu giza eskubideen urraketa bat bere aplikazio-eremuan sartzeko: a) motibazio politikoko indarkeria-egoera batean gertatu izana; b) urraketa
horretan funtzionario publikoek edo norbanakoek taldean zein era isolatuan parte hartu izana; eta c) giza eskubideak urratu izanaren ondorioz pertsonen bizitzari edo osotasun fisiko,
psikiko, moral zein sexualari kalte egin izana. Horretaz gainera, legeak aipatzen dituen giza
eskubideen urraketak direla-eta aurkeztu diren salaketak ikertu ez badira, defentsa-gabezia
ere sartzen da haren aplikazio-eremuan.
Azkenik, aipatzeko modukoa da 12/2016 Legeak, biktimei konpentsazio ekonomikoa eta
osasun-prestazioa jasotzeko eskubidea bermatzeaz gain, beste mota bateko eskubideak ere
aitortzen dizkiela, hala nola aitorpen publikorako eta egia jakiteko eskubideak. Eta ez da
ahaztu behar legearen ikuspuntutik ordain ekonomikoa jasandako bidegabekeria aitortzeko
lehenengo bidea dela, baina ez bakarra.
Agerian geratu denez, nazioarteko arauetan oinarritutako eta Autonomia Erkidegoko legerian garatutako lege-esparru oso bat dago biktimen eskubideak babestu eta defendatzeko.
Hala ere, argitu beharra dago horren inguruko Estatuko eta Autonomia Erkidegoko arauetan
ez direla kontuan hartu euskal kasuko biktima guztiak, orain dela gutxi arte.
Ildo horretan, ETAren indarkeriaren biktimentzat, Terrorismoaren Biktimekiko Elkartasunerako
Legea (1999) izan da lege-esparrua, eta geroago indartu egin da Terrorismoaren Biktimei
Aitorpena eta Erreparazioa egiteko Legearekin (2008), eta, ondoren, Terrorismoaren Biktimak

21

Txosten hau aurkezteko unean, konstituzio-kontrakotasuneko errekurtso bat tramitatzen ari da Konstituzio

Auzitegian 12/2016 Legearen aurka.
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Aitortu eta Osorik Babesteko Legearekin (2011). Hala ere, segurtasun indarrek –edo horien
adostasunarekin–, eskuin muturreko taldeek edo talde parapolizialek egindako indarkeriaren
biktimen kasuan, esan daiteke gehienak ez direla behar bezala errekonozitu. Alabaina, ezin da
ukatu horiek ere hainbat giza eskubideren urraketa larrien biktimak direla, hala nola bizitzeko
eskubidearen eta osotasun fisiko eta psikikorako eskubidearen urraketen biktimak, eta azken
horretan daudela kokatuta tortura-kasuak. Tratu anker, gizagabe edo iraingarririk ez jasotzeko
eskubideari lotutako urraketak ezinbestez aipatu beharrekoak dira, horien salaketek oso arreta urria jaso baitute: ez dago ikerketarik, eta salaketen ia % 100 artxibatu egiten da.
Txosten hau idazteko unean, torturari buruzko azterlan bat amaitzen ari dira22, Eusko
Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritzak eskatuta; berriki eman dira argitara lehen datuak: 3.587 kasu salatu dira 1960-2013 aldian. Ikerketa hori amaitzen denean,
ezkutatuta eta ukatuta egon den eta horren ondorioz biktimen diskriminazioa eragin duen
fenomeno hori argitzen lagunduko du.
Edonola ere, orobat esan daiteke biktimen eskubideen errekonozimenduan eta babesean izan den asimetria hori azken bost urtean nolabait konpentsatu egin dela hasiera
batean Euskal Autonomia Erkidegoan 1960tik 1978ra bitartean motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan
zituzten biktimak aitortzeko eta biktima horiei ordainak emateko ekainaren 12ko 107/2012
Dekretuarekin, bai eta, berrikiago, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean
izandako motibazio politikoko indarkeria-egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten
biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko uztailaren 28ko 12/2016 Legearekin
ere. Bi arau horien bidez, segurtasun-indarrek, eskuin muturreko taldeek eta talde parapolizialek 1960tik 1999ra bitartean egindako giza eskubideen urraketen biktimak errekonozitzen
hasi ahal izan da lehen aldiz.

22

KRIMINOLOGIAKO EUSKAL INSTITUTUA. Euskadin izandako torturaren ikerketa, 1960-2010.
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Giza eskubideen
urraketak Lasarte-Orian
Bizitzeko eskubidearen urraketa

4


Bederatzi pertsonari urratu zaie bizitzeko eskubidea, euren kontra atentatuz herrian bertan
edo beste udalerri batzuetan. Atal honetan, kronologikoki sailkatu ditugu, nor izan ziren azal
tzeko sinopsi batekin eta haien biziaren amaierari buruzko azalpen batekin.
1960
BEGOÑA URROZ IBARROLA
Begoña Urroz Ibarrolak 22 hilabete zituen, maleta batean zegoen
bonba su-eragile batek, larriki zauritu zuenean. Donostian, Amarako
geltokian gertatu zen 1960ko ekainak 27an . “Perpetuo Socorro” klinikan hil zen hurrengo egunean, jasandako erreduren ondorioz. Biktima,
bere amaren izebarekin zegoen -Soledad izenekoa bera-. Eztandak
biak harrapatu zituen, beste lau pertsonekin batera baina Soledad ez zen hain larriki zauritu.
DRILek (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), Espainiako eta Portugaleko diktaduren aurka borrokatzen zuen erakunde batek, aldarrikatu zuen atentatu hau eta ia aldi berean
burutu zituzten beste lau. Ondoren bosgarren bat ere burutu zuten. Sektore batzuk oraindik
ere ETAri egozten diote Begoña hil zuen atentatua burutu izana. Terrorismoaren Biktimak
Aitortu eta Osorik Babesteko irailaren 22ko 29/2011 Legeak ere 1960. urterarte atzera egiten
du atentatu honengatik. Halere historialariek eta ikerlariek diote aski dokumentatua dagoela
gaia DRIL-ek egin zuela baieztatu ahal izateko. 2014.urteko Foronda Txostenak garbi dio:
“Argi geratu da Begoña Urroz ez dela ETAren biktima, bai ordea terrorismoaren biktima”23.
Bere ahizpak, Begoñak, dioen moduan -gurasoek biktimaren izen bera jarri zioten ahizpari-,
garrantzitsuena ez da nork burutu zuen atentatua baizik eta gertatutakoa ez ahaztea eta bere
memoria bizirik mantentzea.

23

LÓPEZ ROMO, Raúl (2014). Foronda Txostena. Los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y la

consideración social de sus víctimas. 1968-2010. Valentín de Foronda Gizarte Historiako Institutua, EHU-UPV.
17. orrialdean.
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1982
ANTONIO HUEGUN AGUIRRE
Antonio Huegun Aguirrek 42 urte zituen hilik aurkitu zutenean,
1982ko maiatzaren 14an izan zen, Arratetik gertu, Eibarren. Izatez, taxi-gidaria zen eta bi seme-alaba zituen. Aian jaioa zen, Gipuzkoan, eta
Lasartera etorri zen bizitzera Michelin enpresan lanean hasi eta handik gutxira. Bederatzi urtez aritu zen Michelinen lanean. Maiatzak 14an
goizeko zazpitan, aurkitu zuten bere gorpua, Bilbao-Behobia autobidetik gertu. Sei balen
inpaktua zuen gorputzean eta tamaina handiko paperean estalia zegoen. Egun bat lehenago
bere alaba Kontxiri esan zion, gauez bezero batzuk eramateko enkargua jaso zuela. Taxia
Eibarko Barrena kalean aurkitu zuten, eguerdiko hamabiak aldera, gaizki aparkatua zegoen
eta atea irekita zegoen. Ez da inoiz jakin zergatik hil zuten, erakunde edo talde bakar batek ere ez zuen bere erailketa aldarrikatu eta. Barne Ministerioak terrorismoaren biktimatzat
jotzen du eta hala errekonozitua dago; hainbat elkartek ETAri egozten diote bere heriotza;
beste talde batzuk ez ordea, informazioa falta dela adieraziz. 2014Ko Foronda Txostenak dio:
“Ikerketak ez du argitu autoretza norena den” eta “ez dago froga eztabaidagarririk ETA izan
dela baieztatzeko”24. Honi buruz El Paísek dio, “hiru biktimetatik bat berunezko urteetakoa
da (1978-1980)” eta “urte haietan ETAri egotzi zitzaizkion kasu asko eztabaidagarriak dira“25.
Delitua burutu duena edonor dela ere, Antonio Huegun Aguirre Lasarte-Oriako bigarren biktima da eta udalerri honek bere oroimenean izango du beti.
1982
MARCELO GARCIANDÍA AYERDI
Marcelo Garciandia, 37urtekoa, tolosarra zen eta bi seme eta alaba bat zituen. Oriako galdara-fabrikan lan egiten zuen galdaragile
moduan eta pilotari ezaguna zen. 1982ko urriak 16an errepide nazionaletik gidatzen zihoan bere Dyane-6an. Lasarte parean geratu zen
haizetakotik lurrina kentzeko eta bide batez pixa egiteko. Ezagun batek pistola batekin apuntatu eta tirokatu zuen. Zauriturik zegoela kotxean sartzen saiatu zen
baina hura tirokatzen jarraitu zuen. Aurrerago kotxea errepidetik irten zen. Bala batek birika
zulatu zion eta Gurutze Gorriko Ospitalean ingresatu zuten “pronostiko oso larriarekin”26.
Autopsiak zioenez, tiroetako bat, “parean zuen agente batek gauzatu zuen eta erdibideko

24

Lan berean, 22.orrialdea.

25

El País, 2011/12/16.

26

Gurutze Gorriko Ospitaleak eginiko parteak zioen “presentaba un schock traumático e hipovolémico, heridas

por arma de fuego en brazo derecho, brazo izquierdo, cuero cabelludo, herida penetrante en hemitórax izquierdo, con hemoneumotorax. Pronóstico muy grave”.
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distantziatik egina zegoen”27. Kotxeak sei tiro zituen, tiroz-tiro eginak guztiak. Lehenengo
bertsio ofizialak dio, UARek (Unión de Acción Rural de la Guardia Civil) jarritako kontrolera
iritsi eta biktimak ihes egin zuela “autoa geratzeko eskatu ziotela eta baita linternekin abisuak eman ere, baina biktimak ezikusiarena egin omen zuen. Biktima beldurtzeko kotxea
tirokatzen hasi omen ziren”28. Gertatutakoaren ondoren, 5:30k aldera, Guardia Zibilak bere
etxea arakatu zuen “zaurituak ETAren aldeko ekintzetan parte hartu izanaren aldeko susmo
sendoa zutelako”29. Baina emaitza negatiboa izan zen eta gertatutakoaren inguruko bertsioa
aldatu zuten. Hilaren 19an, hil aurretik, biktimak kontrolik ez zegoela ziurtatu zuen. 1985eko
maiatzak 20an, Donostiako Probintzia Auzitegiak, Manuel Guerrero Alvarez agentearen aurka
eman zuen epaia “giza hilketa baten egile eta erantzule izateagatik”. Sei urte eta egun bateko zigorra ezarri zion epaileak. Gipuzkoan, guardia zibil bat hilketa batengatik epaitzen zuten
lehen aldia zen. 1988an bi aldeek jarritako errekurtsoa aztertu ondoren Auzitegi Gorenak30,
Probintzia Auzitegiak emandako epaia berretsi zuen.
1985
JOSÉ HERRERO QUILES
Jose Herrero Quiles 1985eko azaroak 26an hil zuten 67 urte zituela.
Carmen Castro Fernandezekin ezkondua zegoen eta bi seme zituzten. Guardia zibila zen eta erretiratu aurretik Lasarten destinatu zuten.
ETAko kide batek tiroz hil zuen, bizkarrean eman zion tiroa, hurbil-hurbiletik. Urdaneta kalean izan zen (gaur egun Pablo Mutiozabal kalea).
Biktima bere semearekin zegoen, Juan Jose Herrerorekin, 19 urtekoa bera. Ohi bezala, Loyola
kaleko Iñaki tabernan partida jokatzen aritu zen. Ez zen atentatu bat pairatzen zuen lehen aldia. 1984ko otsailak 5ean hura akabatzen saiatu ziren eta larriki zauritua utzi zuten. Orduan,
bala masailetik sartu eta lepotik irten zitzaion, ez zuen organorik ukitu. Egun hartan, bala
batek emakume bat zauritu zuen sorbaldan, Angela Pacheco Valdes, 72 urtekoa, tiroak urradurak eta erredurak eragin zizkion. ETA militarrak aldarrikatu zuen atentatua. 1985era itzuliz,
Carmen Castro Fernandezi eta bere seme txikienari, Carmelo Tomas Herrerori, bihotzekoak
eman zien gertatutakoaren berri izan zutenean. Ama Donostiako Ospitalean ingresatu zuten.
1988an, Audientzia Nazionalak, ETAko Ipar Haizea komandoko kideak epaitu zituen erailketa
honengatik.

27

Autopsiaren txostena 1982/10/20an egina. Adituek eginiko txostenean, hurrengo egunean epailearen aurrean,

Luis Moles Gómez forentseak gehitu zuen, distantzia “gehienez 10 metrotakoa zela”.
28

El Diario Vasco, 1982/10/17.

29

Folio 2. Diligencias nº 137/82 de 16/10/1982. 543ª Comandancia de la Guardia Civil. Guipúzcoa.

30

Recurso de casación 2.361 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley. Madril, 1985/11/14.
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1985
ALEJANDRO SÁENZ SÁNCHEZ
Alejandro Saenz Sanchezek 58 urte zituen, ezkonduta zegoen eta
seme bat zuen, Francisco Javier. ETAko komando batek bizitza zapuztu
zion 1985eko abenduaren 30ean. Egun hartan bertan Michelin enpresara zihoan lanera, segurtasun burua zen eta 22 urte zeramatzan lanean
bertan. Bere azken laneguna zen, hurrengo egunean erretiroa hartuko
zuen eta. Bost balek hil zuten aparkalekuan; hiru tiro eman zizkioten garondoan eta azken biak
lurrean. Hamahiru urtez guardia zibila izan zen eta Lasarteko kuartelean destinatuta zegoela
lana aurkitu zuen Michelinen. Aurretik Irun eta Bartzelonako kuarteletan aritu zen lanean.
Biktima ezaguna zen herrian, bizilagunentzako, armak erabiltzeko baimenak eta ehizarako
lizentziak tramitatzen baitzituen. Michelin futbol taldeko zuzendaritzan aritu zen eta baita
fabrikako suhiltzaileetan ere, buru izan zen. Enpresako batzordeak bere gaitzespena azaldu
eta hiletara joateko deialdia egin zuen. Ez da jakin hilketa nortzuk burutu zuten. Bere semeak,
Francisco Javierrek idatzi zuen Ausencias argitalpenean, bere ama eta hildakoaren alarguna
-Maria Concepcion Martinez Benito-, 2009an hil zela senarra nortzuk hil zuten jakin gabe.
Justiziak ezin izan du kasua argitu.
1991
JOSÉ JAVIER URRITEGUI ARAMBURU
Jose Javier Urritegui Aramburu, 24 urtekoa, Lasarte-Oriako bizilaguna, Heziketa Profesionala ikasi zuen Usurbilgo Institutuan. Chaplin
tabernan zerbitzari lanetan hasiberria zen, Larratxon, Donostian. 1991ko
azaroaren 25ean, 23:00etan ETAko bi kide tabernan sartu ziren, aurpegia bistan zutela eta hiruzpalau tiro eman zizkioten hurbiletik. Astebete
beranduago, ETAk komunikatu batean adierazi zuen droga-trafikoarekin harremana zuela
baina familiak eta gertukoek berehala ezeztatu zuten. Poliziak antzeman zuen Jose Javier
Urritegui, tabernako jabe ohiarekin nahastu ahal izan zutela. Euskal Herritik alde egina zen
ETAk mehatxatu zuelako, droga-trafikoan aritzeagatik. “Bizilagunek ere uste dute, taberna,
prostituzio-kluba zela eta drogekin trafikatzen zela bertan”- Diario Vascoren hitzetan hilaren
27an-. Lasarte-Oriako Institutuko eta Usurbilgo FPko irakasle eta ikasleak hilketaren aurka
kontzentratu ziren patioan. Jose Javier hil eta lau egunera, ETBk eginiko elkarrizketa batean,
jabe ohiak adierazi zuen: “ezin izango dute inoiz frogatu ni droga-trafikoan aritu naizela” (hilaren 28an Diario Vascon). Audientzia Nazionalak ETAko bi kide kondenatu zituen 30 urteko
kartzela zigorra betetzera; Jose Javier Urriteguiren aurkako delitu burutuagatik eta hilketa
aldez aurretik prestatzeagatik.
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1994
ALFONSO MORCILLO CALERO
Alfonso Morcillo Calero, 40 urte, Medellinen jaioa (Badajozen).
Lasarte-Orian bizi zen Katy Romero Lucasekin eta bi seme izan zituen
bere lehen emaztearekin. Sarjentua zen Donostiako Udaltzaingoan
eta Herritarren Segurtasunerako Arduraduna Donostiako Udaletxean.
Zuzenbideko bigarren maila ikasten ari zen. 1994ko abenduak 15ean,
ETAko bi kidek, lokian tiro bat eman eta hil egin zuten bere etxetik gertu, Lasarte-Oriako
Adarra kalean. Gurutze Gorriko Ospitalera eraman zuten anbulantzian baina berehala hil
zen. Hil-kapera Donostiako udaletxeko pleno-aretoan jarri zuten. Hurrengo egunean, hileta
ebanjelista bat ospatu zen eta ondoren, munizipalen moto-ilara batek eta hainbat ertzain
eta poliziek, hilkutxaren ondoan egin zuten bidea Udaletxetik Pío XII plazaraino. Furgoi
batean sartu eta Medellinera eraman zuten, bere jaioterrira, bertan lurperatua izan zedin.
1998an eta 2006an Audientzia Nazionalak ETAko bi kide epaitu zituen 29 urteko kartzela
zigorra betetzera. 2011n hirugarren kide bat epaitu zuten baina libre utzi zuten bere kontra
frogarik ez zutelako.
1997
MIGUEL ÁNGEL BLANCO GARRIDO



Miguel Ángel Blanco Garrido, 29 urte, ezkongabea, Enpresa
Zientzietan lizentziatua eta Eman Consulting enpresako langilea,
Eibarren. Partidu Popularreko zinegotzia zen Ermuako udaletxean eta
PPko belaunaldi berrietan afiliatu zen 1995ean. Bi urte geroago, 1997ko
uztailaren 10ean, ETAko komando batek bahitu zuen, ultimatum zehatza eman zuten: Gobernu espainolak preso guztiak Euskal Herriko espetxeetara eraman
behar zituen, uztailak 12ko 16:00ak baino lehen, eta Gobernuak eskatutakoa betetzen ez
bazuen ETAk Miguel Angel Blanco hilko zuen. Bi egun horietan, ordurarte inoiz ikusi ez ziren mobilizazioak, ekimenak eta altxatzeak antolatu ziren, ETAri zuzenduak, bere mehatxua
gauzatu ez zezan eskatuz. “Manos Blancas” izeneko adierazpena sortu zen. Ermuan, bere
jaioterrian, herritar asko edo gehienak mobilizatu ziren ETAri Miguel Angel gaztearen askatasuna exijituz. Orduan sortu zen “Espíritu de Ermua” delakoa. Baina ez zen nahikoa izan.
Gobernu espainolak ez zuen amore eman eta ETAk ezarritako epemuga iritsi zenean, Miguel
Angel Blanco Lasarte-Orian azaldu zen buruan bi tiro zituela, Txartel hoteletik oso gertu.
Donostiako Ospitalera eraman zuten anbulantzian larriki zauritua eta handik 12 ordura hil
zen. Askatasunaren oihua erabat hedatu zen urratzera arte, HBko hainbat pertsona eta egoi
tza erasotuak izan ziren; manifestazioak ugariak eta jendetsuak izan ziren udalerri askotan.
Erantzun masibo honen emaitzak Miguel Angel Blanco Fundazioa eta Ermuako Foroa izan
ziren. Bahiketaren eta hilketaren egileak epaituak izan ziren 2006ko ekainak 30ean.
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2001
FROILÁN ELESPE INCIARTE
Froilan Elespe Inciarte 45 urte, Errenterian jaioa eta gaztetan
Donostian bizi izan izandakoa. Bi seme zituen. Urnietako zinegotzi
izan zen eta 18 urtez bertan bizi izan zen eta Lasarte-Orian ondoren,
Lasarteko Udalaren Aldeko lehen Batzordeko kide izan zelarik. 1986tik
alkateorde zen eta Hirigintza eta Herri-lanetako lehendakari ere izan zen.
UGTko afiliatua zen. 1992an familia osoarekin Lasarte-Oriara joan zen bizitzera. Korporazioko
kideek diotenez, izaera handiko pertsona omen zen eta langilea oso. Bere seme Josuren hitzetan: “Lanerako emana zen oso”31. 2001eko martxoak 20an, Urko plazako Sasoeta tabernan
zegoen, Lasarte-Orian. ETAko kide batek, aurpegia bistan zuela, tiro bat eman zion buruan,
ez zeraman eskoltarik, berak hala eskatu zuelako. Hil-kapera Udaletxeko pleno-aretoan jarri
zuten. San Pedro elizbarrutian izan zen hileta eta ondoren manifestaldi izugarria antolatu zen
herrian “ETA no - cómplices tampoco” lelopean. Lehendik ere ETAk, Partidu Sozialistaren
beste hainbat kargu erail bazituen ere, Froilan Elespe, izan zen hil zuten lehen zinegotzi munizipala, ez azkena ordea. 2003ko maiatzean, Lasarte-Oriako Udalak, Parke Botaniko berriari
bere izena jarri zion. Froilan Elespek alarguna eta bi seme utzi zituen, Andoni eta Josu.

31

ELESPE Josu, Ausencias argitalpenean. Lasarte-Oriako udaletxea, 2011, 93.orrialdea.
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Bizitzeko eskubidearen urraketak zenbakitan
HAMARKADAKA
60.
70.
80.
90.
2000-2009
hamarkadan hamarkadan hamarkadan hamarkadan
ETAren biktima mortalak
eta beste batzuk
		 3
DRILen biktima mortalak
1
Espainiako segurtasun-indarren
biktimak (FSE)			
1
Guztira
1		 4

• Aztertu dugun denbora-tartean lehenengo biktima Begoña Urroz Ibarrola izan zen,
1960ko ekainaren 27an hil zuten, 22 hilabete zituen. Atentatua DRILek aldarrikatu
zuen (Directorio Revolucionario Ibérico de
Liberación).
• Biktima guztietatik 8 gizonezkoak dira
eta 1 emakumezkoa. Azken hau izan ezik,
Begoña Urroz, beste guztiak helduak dira.
• 9 biktimen artean, 6 hilketa, aurretik pen
tsatuak izan ziren eta 2 kausalak (Begoña
Urroz eta Marcelo Garciandia). Azken bat
erail zutela argi dago baina hilketaren
arrazoiak eta aurretik gertatutakoak argitu
gabe daude (Antonio Huegun).
• ETAren lehen biktima mortala Lasarten
José Herrero Quiles izan zen, 1985eko azaroaren 26an hil zuten.
• ETAren azken atentatu mortala LasarteOrian Froilan Elespe Inciarterena izan zen.
2001eko martxoaren 21ean hil zuten.
• 2001etik aurrera ez dira motibazio politikoagatik erailketa gehiago burutu
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1

3

1

2010-2017

Lasarte-Orian. Hau da, azken 15urtetan ez
da atentatu mortalik egon betiere txosten
honek aztertzen dituen aldagaiak kontuan
hartuta.
• Grafikoan ikus daitekeenez, ETAren lehenengo biktima mortalak 80. hamarkadan
eman ziren.
• Begoña Urroz Ibarrolaren heriotza kontuan
izan gabe noski, maleta batean ezkutatuta
zegoen bonba su-eragile batek hil zuen,
beste 8 hilketak su-armak eraginda izan
ziren.
• Bortizki hil zituzten 9 biktimetatik 6, ETAk
burututako tiroek eraginda izan zen, hurbiletik tirokatuta eta gehienak burura tiro
eginez. 1 DRIlek jarritako bonba batek eraginda. Beste biktima bat bahitu ondoren
hil zuten, hilketa nork burutu zuen ez da jakin baina Barne Ministerioak Terrorismoko
biktimatzat du. 9. biktima Guardia Zibilaren
agente batek tiroz hil zuen.

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

ADINAREN ETA SEME-ALABA KOPURUAREN ARABERA

ETAren biktima mortalak
eta beste batzuk
DRILen biktima mortalak
Espainiako segurtasun-indarren
biktimak (FSE)
GUZTIRA

40 urte
baino gutxiago

40 urte baino gehiago
(40 urteak barne)

2
1

5

Umezurtzak
Umezurtzak
(aita galdu
(aita galdu
duten neskak) duten mutilak)
1
8

1		
4

1

2

5		
12

• Hildako pertsona gazteena Begoña Urroz
Ibarrola txikia izan zen, 22 hilabe zituen
eta hildako pertsona helduena berriz José
Herrero Quiles izan zen, 67 urte zituen.
• Gauzatutako atentatuetan 12 seme-alaba aitarik gabe geratu ziren, horietatik bi
neskak eta hamar mutilak. ETAren atentatuetan 9 izan ziren aitarik gabe geratu ziren

seme-alabak eta Espainiako Segurtasun
Indarrek gauzatutako ekintzen ondorioz berriz 3 izan ziren aitarik gabe geratu zirenak.
• Biktimetako bat tiroz hil zutenean bere semea harekin zegoen momentu hartan.

ERAILKETAREN LEKUAREN ARABERA
Lasarte edo Lasarte-Orian
gauzatutako atentatuak

Lasarte edo Lasarte-Oriatik
at gauzatutako atentatuak

5

2

DRILen biktima mortalak		

1

ETAren biktima mortalak eta
beste biktima batzuk
Espainiako segurtasun-indarren
biktimak (FSE)

1

GUZTIRA

6

• Guztira hiru izan ziren Lasarte edo LasarteOriatik kanpo gauzatu ziren atentatuak. Sei
berriz, bikoitza alegia, Udalerrian gauzatu
ziren. Udalerritik kanpo gauzatu ziren atentatuetatik bi Donostian izan ziren eta bat
Eibarren.
• Biktimetako bat tiroz hil zuten bere lantokian zegoela, bigarren bat tren geltokian
amaren zain zegoela eta hirugarren bat

3
bere taxian zegoela. Gainontzeko 6 erailketak kalean gauzatu ziren eta biktima guztiak
tiroz hil zituzten.
• Guztira hiru izan ziren, biktima lanera zihoala gauzatutako atentatuak, goizeko lehen
orduan izan ziren hiruak. Beste hiru gauez
izan ziren, Antonio Huegun Aguirreren bahiketa eta erailketa barne.
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JAIOTERRIAREN ARABERA
Lasarte edo Lasarte-Orian
jaioak

Lasarte edo Lasarte-Oriatik
at jaioak

ETAren biktima mortalak eta
beste biktima batzuk

1

6

DRILen biktima mortalak

1

Espainiako Segurtasun-Indarren
biktimak (FSE)		

1

GUZTIRA

7

2

• Bederatzi biktima mortaletatik 2 Lasarten
jaioak ziren, Begoña Urroz Ibarrola eta
Javier Urritegui Aramburu hain zuzen ere.

teria); bat Bizkaian jaio zen, Ermuan hain
zuzen ere; beste bat Garranzon (Errioxan)
eta azken bat Medellinen (Badajozen).

• Lasartetik at jaiotakoetatik 4 Gipuzkoan jaioak ziren (Aia, Tolosa, Donostia eta Erren-

IZAERAREN ARABERA
Zibila

Polizia

Guardia Zibila

ETAren biktima mortalak eta
beste biktima batzuk

5*		 1

DRILen biktima mortalak

1

Espainiako Segurtasun-Indarren
biktimak (FSE)

1

GUZTIRA

7		 1

Polizia Munizipala
1

1

* Biktimetako bat Guardia Zibila izandakoa zen baina hil zutenean Michelingo langilea zen, bertako segurtasun burua zen.

• Bederatzi biktima mortaletatik zazpi zibilak
ziren; beste bat erretiratutako guardia zibila
zen eta azken bat sarjentua Udaltzainean.

pub bateko zerbitzaria eta Lasarte-Oriako
eta Ermuako udaletxeetan zinegotzi lanetan aritzen ziren bi pertsona.

• Hil zituzten zibilen artean, 22 hilabeteko haurtxo bat zegoen; taxi gidari bat; galdaragile
bat; Michelin enpresako segurtasun burua;

• ETAk hil zituen bi zinegotzietatik bat Partidu
Popularrekoa zen eta bestea PSE-EEkoa.
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Buruntzaldea-Beterri eskualdeko egoera
44 pertsonei urratu zaie bizitzeko eskubidea Beterri eskualdeko udalerrietan eta horietatik
guztietatik 4 kasu, modu sakonagoan ikertu beharko lirateke.

UDALERRIA

ETA, ETApm,
ETAm eta KAA

Astigarraga
Andoain
Hernani
Lasarte-Oria
Urnieta
Usurbil

5
6
6
3 (+1)*
3
23

GUZTIRA

BVE,
Triple A, GAL…

Polizia edo
Guardia Zibila

3
3
7

1

DRIL
Ikerketa sakonaeta beste batzuk goa behar dutenak

1

2

2

2

3
1
17

1
2
2
1
6

* Froilán Elespe, 2001ean ETAk hildako zinegotzia, Urnietako zinegotzi izan zen eta 18 urtez bizi izan zen bertan, Lasarte-Orian berriz 9 urte eman zituen bizitzen. Bi udalerritan izan zen zinegotzi. Taula honetan hil zuten
lekuaren arabera kokatzen dugu, kasu honetan Lasarte-Orian.

Osotasun fisiko, psikiko eta moralerako eskubidearen urraketak
Ez dago jakiterik ofizialki, guztira zenbat pertsona izan diren motibazio politikoagatik
erasoak edo atentatuak sufritu dituztenak, datu hauek ez baitaude eskura. Jakin badakigu,
zenbat pertsonek jaso dituzten kalte-ordainak, ez ordea zenbat izan diren guztira zaurituak
eta ezta euren izen-abizenak ere, datuak babesteko politikagatik.
Francisco Zaragozak (Terrorismoa jasan duten Estatuko Segurtasun Indarren biktimen
elkarteko lehendakariak, ACFSEVT), honako hau baieztatzen du elkartearen izenean:
“Edozein herrialdetan ematen den edozein gatazkatan, hildakoak, zaurituak eta bizilekua aldatu behar izan duten pertsonak daude. Espainiako gatazkan, kakotxen artean,
bakarrik hildakoak eta bahituak al daude ba? Eta zaurituak? Badakigu zenbat diren?”.
Galdetzen dio bere buruari Zaragozak, 2015ean Europa Press agentziari eginiko adierazpenetan. Elkarteak dio 16.000 edo 18.000 izan litezkeela zaurituak baina ez dagoela
datu ofizialik kexatzen dira. Bestalde gaitzesten dute, ez dagoela jakiterik ofizialki “zenbat pertsonek utzi behar izan duten euren lanpostua elbarritasunengatik”. Zenbatek
jaso duten aitorpena ere galdetzen dute. Eta Zaragozak gehitzen du: “Gobernu honek
ez gaitu kontutan hartzen, bakarrik hildakoen familiak existitzen dira”. 32

32

El Mundo, 22/08/2015.
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Aldi berean, 2014an Foronda Txostenak honako hau baieztatzen zuen ETAren eta Komando
Autonomoen zaurituen inguruan:
Zaurituen inguruko datuak, Terrorismoaren Biktimen Laguntzarako Zuzendari
orde
tzarenak dira. (...) ez dira ETAren biktima guztiak agertzen, bakarrik kalte-ordainak jaso
dituztenak. (...). Datuen arabera, hiru zauritu daude erailketa bakoitzeko (862 hildako
eta 2.533 zauritu). Terrorismoaren ondorioz, 709 pertsonek elbarritasun larriak dituzte,
erabateko eta behin betiko ezintasunak dituztenak. Atentatuetan galerak jasan dituztenak eta ondorioz kalte-ordainak jaso dituztenak guztira 1.642 dira. (...). kopuru hau,
aseguruek ordaindu dituzten konpentsazioen kontaketaren emaitza da 33.
Torturagatik, osotasun fisikoan, psikikoan eta moralean urraketak sufritu dituztenen kasuan, bidegabekeria bikoitza da biktimizazio bikoitza jasan dutelako; batetik torturatuak izan
dira eta bestetik ofizialki torturatuak izan direla ukatzen da eta ondorioz ez dute jaso dagokien aitorpena. Gai honen inguruan Gesto por la Paz 34, elkarteak honako hau idatzi zuen
2012an bere memorian:
Aipatu beharra dago biktima horien ehuneko handi batek ez zuela inolako loturarik
talde terroristekin, nahiz eta ekintza horiek guztiz bidegabeak izan diren lotura hori
egonik ere.
Edonola ere, hori ez da soilik aspaldiko iragan bateko kontua; izan ere, gerora hainbat
epaik frogatu dute tortura kasuak egon direla eta, gainera, sinesgarritasun handia duten nazioarteko erakundeen txostenak daude gai horri buruz ohartarazten dutenak.
Era horretako delitu gehienak ez dira behar bezala argitu, eta errudunek ez dute zigorrik jaso. Ez estatuan ez gizartean ez da egon horiei zilegitasuna kentzeko inolako
prozesurik. (…)
Delitu horiek zigortzeko ahaleginik ez egitearen ondorioz, biktima horiek biktimizazio bikoitza jasan behar izan dute, delitu hori bera egon dela ezkutatzen eta ukatzen
duen estatu baten erasoa jasan baitute eta, batzuetan, estatuak erasotzaileak babestu ere egin baititu.
2016ko otsailaren 12an, Gipuzkoako hiriburuko Kursaalen, Giza Eskubideen Urraketak
jasandako Biktimen Balorazio Batzordearen Txostenaren Aurrerapena, 1960-1978, plazaratu zen, Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuari dagokiona. Hau esaten du
“Torturak” atalean (11. or.):

33

LÓPEZ ROMO, Raúl. Op. Cit, 110. orrialdea.

34

GESTO POR LA PAZ. Por una memoria básica deslegitimadora de la violencia. 2012ko azaroa.
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“Ordena publikoko indarrek maiz erabili zituzten tratu txarrak eta torturak galdeketetan. Portaera hori bereziki ETAko kideen kasuan azaldu zuten baina, edonola ere,
ETAtik erabat kanpoko beste erakunde batzuetako militanteen kasuetan ere torturak eta tratu txarrak erabili zituzten. Batzordeak hala egiaztatu du kasuak aztertu
dituenean”.
Lasarte-Oriako egoera aztertzen badugu, datu hauek aurkituko ditugu udalerrian zauritutako pertsonei edo udalerrian jaio/bizi diren eta zauritu dituzten pertsonei buruz:
ETAm ETApm ETA ETAREN ATENTATUETAN ZAURITUAK
Data
16/10/1977
05/02/1979
18/08/1979
17/12/1983
05/02/1984
05/02/1984
22/02/1985
22/02/1985
22/02/1985
22/02/1985
25/10/1986
07/07/1987
11/08/2004

Biktimak

Kargua, ogibidea

Ondorioak

Egilea

Ildefonso Sanchez Amin
Georges Roucier
Bienvenido Garcia Garcia
Anselmo Gonzalez Arguelles
Jose Herrero Quiles
Angela Pacho Valdes
Francisco Castillo Roldan
Juan Pedro Medina Donoso
Julian Morejudo Monroy
Eduardo Sanchez Guzman
Pilar Calahorra Escalada
Francisco Fontela Albor
Dominica Navarro del Amo*

Guardia zibila
Michelingo Zuzendari Orokorra
Polizia munizipala Hernanin
Polizia
Guardia zibila
Oinez zihoan zibila
Guardia zibila
Guardia zibila
Guardia zibila
Guardia zibila
Zibila
Soldadua

Larriki zauritua
Zangoan tirokatua
Larriki zauritua
Oina moztu behar izan zioten
Larriki zauritua
Bala batek sorbalda urratu zion
Metraila zangoetan
Lepoan tirokatua
Metraila zangoan
Bala bat ezkerreko izterrean
Muletak behar ditu
Metraila eskuineko zangoan

ETAm
ETApm
ETAm
ETApm
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA
ETA

* Dominica Navarro, taulan aurretik agertzen diren beste bi zaurituekin batera, omendua izan zen LasarteOriako Udaletxean, 2010eko otsailaren 15ean, baina ez dugu datu gehiago. Aztertzeke geratzen da.

• Georges Roucierren kasuan -Michelingo
Zuzendaria- bahiketa izan zen eta zangoan
tirokatu zuten. Hasiera batean ETApm komandoak bere bulegoan ezkutatu zuen eta

ondoren Donostiako Igara auzora eraman
zuten, obretan zegoen eraikuntza batera,
eta bertan zangoan tiro bat eman zioten.
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• Hein handi batean, ondorioak uzten dituzten zauri fisikoak edo psikikoak ez dira
datuetan eta estatistiketan biltzen. Egoera
hauek familian, lanean edo lagunartean
pairatzen dira. Atentatuak albiste izateari
uzten dionean, familian edo testuinguru
hurbilean kudeatu behar izan dituzte zauriek eragin dituzten ondorioak, isilean
bizitzen dena ezin da neurtu.
• Lasarte-Orian halako kasu bat aurkitu dugu,
Anselmo Gonzalez Argüellesen kasua, polizia nazionala zen, 1983ko abenduaren 17an
ETApm-k gauzatutako atentatu batean
zauritua izan zen eta oina moztu behar izan
zioten. Baina atentatuagatik ondorioak jasan zituzten beste biktimen daturik ez da
inon ageri, ez zirelako publiko egin.

• ETAk zauritutako 13 pertsonetatik 3
emakumeak dira. Horietako bat Pilar
Calahorra Escalada, garbiketa enpresa
bateko langilea. ETAk, 1986ko urriaren
25ean bonba bat jarri zuen Donostiako
Bulebarrean, auto batean zihoan gobernadore zibilaren eta bere familiaren kontra. 4
pertsona hil ziren egun hartan. Hedatzeuhinaren ondorioz, Pilar Calahorra lurrera
erori zen, “zangoa zintzilik” geratu zitzaion
guztiz. Ordutik Pilarri, hiru ebakuntza egin
dizkiote ezkerreko zangoan eta beste bi
bizkarrean eta belaunean. Muletak behar
ditu ibili ahal izateko.

KALEKO EKINTZETAN ERASOAK JASAN ZITUZTENAK
Data
1979/08/07
1989/06/29
1995/02/15
2002/06/23
2001/06/29

Biktimak

Ondorioak

Egilea

EIAko bi militante
Ana Urchueguia Asensio
Javier Castro
Ana Urchueguia Asensio
Bi ertzain

Mural bat kolpatu eta hondatzen dute
Harri batek kolpekatu eta konortea galdu zuen
Erasoak eta mehatxuak
Objektuen jaurtiketa
Objektuen jaurtiketa

HBko jarraitzaileak
Festetan jendartetik
Ezezagunak
Jendartetik
Ezezagunak

• Taulan agertzen diren sei pertsonetatik, hiru
partidu politikoetako kideak ziren, EIAko bi
emakume eta PSE-EEko alkatesa. Erasoa
hain zuzen biktimen atxikipenagatik eta
aniztasun ideologikoarekiko errespetu faltagatik izan zen.
• Erasotua izan zen bosgarren biktima bat
udalerriko Gurutze Gorriko lehendakaria
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zen momentu hartan eta erasoak, lan esparruan eta esparru humanoan egindako
lanarekin lotura zuen.
• Beste bi kasuetan erasotuak ertzainak izan
ziren. Festetan jartzen diren txoznen kokalekuagatik hasi zen borroka biolento batean,
objektuak jaurti zizkieten eta ondorioz erietxean bukatu zuten.

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

ORDENA PUBLIKOKO INDARREK LARRIKI ZAURITURIKO PERTSONAK
EKoadro honetan, kasu larriak baino ez dira aipatzen; bederatzi dira guztira -sei gizon eta
hiru emakume-, eta ez dira manifestazioetan, grebetan edo bestelako aldarrikapen-ekimenetan
jipoitutakoak zenbatzen, horiek zenbatzea ezinezkoa baita, gutxienez lantalde honentzat.
Atal hau ordena publikoko indarren su-armen erabilerari buruzkoa da. Horri dagokienez,
interesgarria da Nazio Batuek legea betearazteko ardura duten funtzionarioentzat prestatutako
Jardunbide Kodearen 3. artikuluak eta legea betearazteko ardura duten funtzionarioek indarra
eta su-armak erabiltzeko Oinarrizko Printzipioek diotena 35.
Data
1970/12/03
1976/02/23
1977/05/12
1979/09/05
1982/07/03
1985/06/18
1988/09/25
2000/08/21
2001/06/29

Biktimak

Ondorioak

Egilea

J.M. Arrondo Ecenarro
Trabajador de Michelin
Maribel Elosegi Txurruka
Fernando Golvano Gutiérrez
Santiago Rezola Altuna
Alberto García Etxebarrieta
Aitor Uranga Egaña
Miren Aginako Pascual
Estibaliz Amantegi Nogues

Guardia zibila
Guardia zibila
Guardia zibila
Guardia zibila
Guardia zibila
Paisanoz zihoan polizia
Guardia zibila
Ertzaintza
Ertzaintza

Kalteak bizkarrezurrean eta sorbaldan
Ikusmena galdu zuen begi batean
Ingresatua gomazko pilota batengatik
Bizkarrean ondorioak
Tiro baten ondorioz zauritua
Bala batek zauritu zuen garun ondoan
Kalteak bizkarrezurrean
Barea kaltetua gomazko pilota baten ondorioz
Ospitalera eraman zuten

• Taulan agertzen diren biktima guztien artean hiru, tiroen ondorioz zaurituak suertatu

ziren, hiru gehiago gomazko pilotengatik
eta beste hiru kolpe edo jipoiengatik.

TORTURAK JASAN IZANA SALATU DUTEN PERTSONAK
Hemen agertzen diren kasuak salaketa judizialak edo publikoak dira. Informazio honekin,
talde honek, ez dauka bere esku ez dagoen informazioa ziurtzat jotzeko asmorik. Jarritako
salaketak besterik ez dira.
Salaketa horiek hedabideren batean argitaratu dira, Behatokiaren edo Euskal Memoriaren
zerrendetan agertzen dira, Lasarte-Orian jasotako lekukotzetan jakinarazi dizkigute edo

35

OSSE, Anneke. Entender la labor policial. Recursos para activistas de derechos humanos. Madril: Amnesty

International (EDAI) eta Amnesty International Nederland, 2007. Sarean deskarga daiteke.
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Eusko Jaurlaritzak UPV/EHUren Kriminologiaren Euskal Institutuari (IVAC-KREI) eskatutako azterlanean 36, (oraindik bukatu gabe dago) kontrastatu dira.
Hemen jasotako kasuak baino gehiago bildu ditugu, baina ez dira hemen sartu, ez dugulako iturriak egiaztatzeko denborarik izan.
Amnesty Internationalek, IVAC-KREIren txosten hori aipatuz eta Euskal Herrian duela 40
urte baino gehiagotik existitzen diren torturen etengabeko salaketak aztertuz, honako hau
adierazi du:
Arduradun politikoek ez dute torturaren eta beste tratu txar batzuen aurkako mezu argirik
eman, ez legegintza-ekimenen bidez ez beste neurri batzuen bidez, eta hori beharrezkoa
da ekintza horiek prebenitzeko eta ikertzeko; hori dela eta, Amnesty International kezkatuta dago 2000ko hamarkadatik, eta kezka horrekin jarraitzen du gaur egun ere. Urte
hauetan, erakundeak salaketa sinesgarriak jasotzen jarraitu du ETAren borrokaren aurkako testuinguruan gertatu diren tortura eta tratu txarrengatik 37.
Hemen jasotako salaketen asmoa da arrazoizko erantzunik ere jaso ez duten izatezko alegazioen zerrenda bat ematea. Ez zaie erantzunik eman, hain zuzen ere, kasuok ofizialki ikertu
ez direlako.

Data
1968/01/19
1968/01/19
1973/03/02
1973/03/02
1973/03/02
1973/03/02
1973/03/02
1973/10/19
1973/10/19

36

Biktimak

Polizia mota

Jose Maria Egia Lizaso
Sabino Telleria Zuaznabar
Manuel Isasa Iturrioz
Lorenzo Egia Lizaso
Mikel Laskurain Mantilla
Jose Mari Yarza Etxenike
Fernando Izagirre Izagirre
Andres Iriondo Azurmendi
Jose Miguel Zumeta Egia

Polizia
Polizia
Polizia
Polizia
Polizia
Polizia
Polizia
Polizia
Polizia

Libre kargurik gabe

ETXEBERRIA, Francisco, MARTIN BERISTAIN, Carlos, PEGO, Laura. UPV-EHUren IVAC-KREI. Euskadin gerta-

tutako tortura-kasuak ikertzeko proiektua (1960-2013). Jardueraren memoria / laburpena. 2016-06-27an egina,
Eusko Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak eskatuta. http://www.eitb.eus/multimedia/documentos/2016/06/27/1987310/Memoria%20Proyecto%20tortura%202016.pdf
37

AMNESTY INTERNATIONAL. Afrontar el pasado para construir el futuro. Verdad, justicia y reparación en el

contexto del País Vasco, 2017, 14. or. https://www.es.amnesty.org/
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Data

Biktimak

Polizia mota

1974/11/27
Jesus Mari Gonzalez Martinez
Guardia zibila
1975/05/25
Santiago Arrospide Sarasola
Guardia zibila
1975/10/19
Daniel Palacios Quintano
Guardia zibila
1975/10/19
Jesus Artze Agirre
Guardia zibila
1978/08/15
Lorenzo Alkain Zubiondo
Guardia zibila
1979/10/16
Jesus Mari Alkain Zubiondo
Polizia
1980/07/13
Claudio Rivero
Polizia
1981/03/14
Fernando Izagirre Izagirre
Guardia zibila
1982/06/30
Joxe Goikoetxea Goikoetxea
Polizia
1983/07/29
Jokin Olano Balda
Guardia zibila
1984/05/09
Alex Tetuan Iriarte
Guardia zibila
1984/05/09
Agustin Mujika Yarza
Guardia zibila
1984/06/27
Joxe Esnaola Lasa
Guardia zibila
1984/09/26
Iñaki Letamendi Belamendia
Guardia zibila
1984/10/07
Jose Ángel Urdapileta Larrarte
Polizia
1985/09/27
Josu Agirretxe Kerexeta
Guardia zibila
1986/12/28
Ignacio Orotegi Otxandorena
Guardia zibila
1986/12/28
Mitxel Turrientes Ramirez
Guardia zibila
1986/12/28
Pedro Mari Rezabal Zurutuza
Guardia zibila
1986/12/28
Jose Antonio Carrasco Alba
Guardia zibila
1986/12/29
Oscar Gonzalez Delgado
Guardia zibila
1986/12/29
Milagros Insausti Zulaika
Guardia zibila
1986/12/31
Jose Ignacio Agirre Uria
Guardia zibila
1987/03/27
Iñaki Letamendi Belamendia
Polizia
1987/10/01
Francisco Lallana Berlanga
Polizia
1987/10/01
Xabier Iriarte Iturrioz
Polizia
1987/10/01
Jesus M. Martikorena Irazustabarrena Polizia
1989/04/17
Juan Carlos Balerdi Iturralde
Guardia zibila
1990/09/23
Iñaki Gonzalez Gomez
Guardia zibila
1990/09/23
Alberto Gonzalez Gomez
Guardia zibila
			
1992/12/19
Juan Ignacio Etxeberria Mayo
Guardia zibila
1994/06/06
Juan Jose Prieto Perez
Guardia zibila
1994/06/06
Xabier Aldaz Carrera
Guardia zibila
1996/02/28
Faustino Aginaga Santacruz
Guardia zibila
1997/01/17
Antxon Guinea Lasurtegi
Polizia
2000/08/21
Montserrat Simón Cebrian
Ertzaintza
2001/08/22
Ibon Etxezarreta Etxaniz
Ertzaintza
2001/08/22
Koldo Carrasco Aseginolaza
Ertzaintza
2001/10/25
Beñat Iriondo Iartza
Ertzaintza

Libre kargurik gabe
Libre kargurik gabe
Libre kargurik gabe
Libre kargurik gabe

Libre kargurik gabe
Libre kargurik gabe
Libre kargurik gabe
Libre kargurik gabe

Epailea bisitatu gabe
Epailea bisitatu gabe
Libre fidantzarik gabe
Epailea bisitatu gabe

Epailea bisitatu gabe
Libre zazpi hilabete espetxean pasa ondoren eta
epaiketan absolbitua izan zen
Epailea bisitatu gabe
Epailea bisitatu gabe
Epailea bisitatu gabe

Libre fidantzarik gabe
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Data

Biktimak

Polizia mota

2002/02/26
Uxua Olaia Espinal
Guardia zibila
2003/10/08
Carlos Martin Sanchez
Polizia
2003/11/18
Xabier Otaegi Olasagasti
Polizia
			

Libre kargurik gabe

Libre kargurik gabe eta epaiketarik gabe,
22 hilabete kartzelan pasa ondoren.

• Lan-talde honek kontatu dituen 191 atxiloketetatik 51 dira taula honetan agertzen
diren kasuak -3 emakume eta 47 gizon
(hauetako bat bi aldiz)-. Atxilotuak izan zirenean eta poliziaren zaintzapean zeudela,
torturak sufritu izana salatu zuten guztiek.
Baliteke kopuru hau zuzena ez izatea, kasu
batzuen inguruko datuak falta izan zaizkigulako eta beste batzuen kontrastea
egiteko aukera izan ez dugulako.

• Kasu batzuetan zaila da tratu txarra jasan
dituzten kasuak eta tortura kasuak bereiztea. Hauen artean Jose Antonio Peña
Martinen testigantza dugu. Gizon honek
dio, 1982ko ekainak 15ean Guardia Zibilak
atxilotu zuela baina ez duela itaunketaren
inguruko oroitzapen argirik, sustantziaren
bat injektatu ziotelako -zer injektatu zioten
ez dago jakiterik-. Hiru egun ondoren libre
utzi zuten.

• 27 kasu Guardia Zibilari egozten zaizkio, 20
Poliziari eta 4 Ertzaintzari.

• Ez dugu garbi nola sailkatu, 1976ko maia
tzaren 13an, Michelingo greban, atxilotu
zituzten zortzi emakumeen kasua. 28 ordu
pasa zituzten atxilotuak eta horietatik 12
-gaueko hamabitatik eguerdiko hamabiak
arte-, furgoneta batean izan zituzten gil
tzapetuak, Donostiako Komandantziaren
aurrean. Epaitegi militarrera eraman zituztenean, epaileak ez zuen euren aurkako
kargurik aurkitu eta aske utzi zituzten39.

• Taulan hauteman daiteke, 18 kasutan, nahiz
eta kargurik gabe libre geratu diren, tortura jasan izana salatu zutela, komisaldegitik
edo kuarteletik pasa ondoren.
• Aurreko datuez gain, badaude beste hainbat pertsona, tratu txarrak jasan izana salatu
zutenak -Haritz Iparragirre Yarzaren kasua
esaterako, 2001eko ekainean. 1976ko martxoaren 25ean, Guardia Zibilak atxilotu
zituen Michelingo zazpi langileetatik baten
izen abizenak ez ditugu lortu. Zazpi atxilotu
hauek tratu txarrak salatu zituzten eta aipatu
dugun azken hau Donostiako Osasun-etxean
ingresatu zuten 38.

38

MENDIZABAL MUGURUZA, Luis (coord., 1977). Lan taldea: AMILIBIA DONNAY, Endika, BEREZIARTUA

UNANUE, Maitere, OLASKOAGA ITURRI, Juan, PÉREZ CARRASCO, Félix eta TOBAR MIGUEL, Ana. Michelin:
Cien días de lucha frente a una multinacional. Autoedizioa, 113. orrialdea.
39

Lan berean 139 eta140 orrialdeak.
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Ondorioak. Bizitza ez da gauza bera…
…baina aurrera egin beharra dago:
Nire amak ez zuen duelua pasa. Kontua da, bonbaren ondorioz zaurituak izan ziren
bost pertsona horietako bat Soledad izan zela, amaren izeba, eta Amarako geltokiko kontsigna kudeatzen zuen. Soledad ospitalean ezindua zegoenez, Jesusari, nire
amari, tokatu zitzaion hura ordezkatzea hobetu zen arte. Ordezkapenak horrela egiten ziren orduan. Horregatik, familiak Begoñita lurperatu ostean, nire ama zuzenean
lanera joan zen, bere alaba hil zuten leku berera, horregatik diot nire amak ez zuela
duelua pasa.
Biktima izan dena beti izango da biktima. Tomasi, Froilan Elesperen emaztea, bere senarra
hil ostean hasi zen erretzen, hark ere erretzen zuelako eta tabakoaren usainak senarra ekar
tzen diolako oroitzapenera.

Ikusi ezin diren sufrimenduak baina isilean dihardutenak
Atentatuek eragindako ondorioak ez ditu biktima zuzenak bakarrik pairatzen, baita euren
familiek ere, beraz hauek ere biktima bihurtzen dira. Egoera honek, galera psikologikoak
eragiten ditu, denboran luze jotzen duten galerak, batzuetan bizitza osoan zehar mantentzen
direnak; ohiturak, familiarteko erlazioak, afektibotasuna, lan-mundua, rolak... erabat aldatzen
dira eta osasunari eta bizikidetzari eragiten diete bete-betean.
Osasunari helduz, Madrilgo Complutense Unibertsitateko bi irakasleren txosten batek
dio40 (Maria Paz García-Vera eta Jesus Sanz), hogei urteren ondoren, atentatu bat sufritu duten
biktimen artean, %27k, egoera traumatiko batek eragindako estresa pairatzen duela (TEPT),
%18k, depresio larria eta %37k antsietatea.
Tortura-kasuetan ere ondorioak antzekoak dira oso: 2014an, osasun mentalarekin eta Giza
Eskubideekin lotura duten hainbat erakundek gauzatutako ikerketa batek dio -Tortura eta
Inkomunikazioa. Istanbuleko Protokoloan Oinarritutako Azterketa Estrukturala 41-, tortura jasan
duten biktimetatik, %53,3k momenturen batean egoera traumatiko batek eragindako estresa
pairatu duela (TEPT), %13,4k depresioa eta %6,7k antsietatea. Ikerketa berberak dio biktimen
%24,1en kasuan egoera traumatiko batek eragindako estresak luzaroan eragiten diela.

40

Europa Press, 2016/12/25.

41

ARGITUZ, AEN, Ekimen et al: Incomunicación y Tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul.

Bilbao, 2014.
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Lasarte-Oriako datuak ez dira ezagutzen baina Madrilgo Complutense Unibertsitateko
txostenak, hainbat argibide ematen ditu mehatxuak pairatu dituzten pertsonen errealitatearen inguruan: %69k isolamendu soziala pairatu du (bakardea), %68k ingurukoen kontrola
sentitu du eta %90aren kasuan sozialki estigmatizatuak izan direla baieztatzen dute.
Lasarte-Orian jaso ditugun testigantzetan, aipaturiko errealitateak antzeman daitezke biktimengan eta euren senitartean:
Atentatutik, amak beldurra zion hilaren 28ari, ahizpa hil zuten egunari. Egun hartan
ez zen etxetik atera ere egiten. Estropezuren bat edo zailtasunen bat nahikoa zen
bere horretan mantentzeko “Ikusten nola ez dudan kalera atera behar?”.
Gurasoek gehiegi babestu gintuzten, ezin genuen ezer egin bakarrik. Horrek nire
haurtzaroa baldintzatu zuen. Bi anai-arreba gara eta niri hildako ahizparen izena jarri
zidaten, oso gogorra egiten zitzaidan txikitan, kanposantura joan eta panteoian nire
izena ikusten nuenean. Uff... Lasaitu ederra hartu nuen nire bi lehengusuri izen berdina jarri zietenean.
Asko atsekabetzen nau imajinatzeak, zer-nolako bakardadea sentitu zuen nire amonak 20 urtetan, hil zen arte. Gogoan dut bere egunerokoa, urtetan erabili zuen nire
aitonarekin hitz egiteko. Ez zion inoiz negar egiteari utzi, bere kontuez eta sentimenduez idazten zionean. Nire aiton-amonak primeran konpontzen ziren, maiteminduak
zeuden. Gogorra da bizitza guztian zehar ondoan izan duzun pertsona galtzea, baina
mila bider gogorragoa da, galera hori modu naturalean ematen ez denean, injustua
da oso.
Kalteak betirako dira, aitak asko sufritu zuen. Ez da erraza lokartzea, aita (nire aitona)
lurrean hilda ikusi duzunean, gorputzean bost tiro dituela. Nire aita lehena izan zen
bertaratzen, ezinezkoa da hori gainditzea.
Nerabea nintzela, kontzienteagoa izan nintzen gertatutakoaz eta ulertu nuen amak
zeramala familia osoaren zama, bera izan zen makulua guztiontzat. Pentsatzen dut
gauza bera gertatu dela beste hainbat kasutan ere. Gertuen dituzun pertsonengan
bilatzen duzu babesa.
Ama oso gaizki egon zen, bakarrik geratu zen. Asko kostatu zitzaion aurrera egitea,
kateatuta geratu zen. Amona izan zenean eta gu egonkortuta ikusi gintuenean hasi
zen gertatutakoa gainditzen. Ez da izan zenaren laurdena ere, alaia zen oso, bizia...
Ordutik, nire ahizpa beldur da, mendira edo beste norabait bakarrik joan behar
duenean.
Ondoren gurasoen isilunea etorri zen, nolabait ezkutatu behar zuten gertatutakoa,
bakoitzak bere rola zuen. Aita negar batean aritzen zen, ama izan zen adoretsuena.
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Ez zuten gaiaz hitz egiten. Ez zuten laguntza handirik izan eta horregatik erretiratu
egin ziren erabat. Gaia tabua zen. Orain erabat desberdina izango litzateke.
Hitz egitea ekiditen zuen.
Atentatuak antsietatearekin bizi genituen eta aitaz akordatzen ginen.
Bat batean bizitza erabat aldatu zitzaigun. Amak oso gaizki pasa zuen, zaila egin
zitzaion eta oraindik ere batzuetan kosta egiten zaio, hobeto dago hala ere... batez
ere bilobak dituenetik. Amonak aurrera egiten lagundu zion. Ez ditu ulertzen egiten
ditudan gauza asko.
Amak pasa duenagatik errudun sentitzen naiz.
Bere aita hil zutenean, nire seme zaharrenak jarrera aldatu zuen, nahasten hasi zen
eta denborarekin okerrera egin zuen. Gaur egun ingresatua dago zentro batean.
Medikuak esan digu, bere egoera aitaren heriotza traumatikoarekin erlazionatua
egon litekeela, baina ez da inor ausartzen hori baieztatzen.
Ahuldu egiten dira erlazioak lagunekin eta gertuekin:
Gizarteak bizi zuen isilunea ikaragarria zen. Gauza asko aitak kontatu dizkit: ordura
arte lagunak izandakoak jada ez ziren, paseoan joan eta zurrumurruak entzutea edo
seinalatua sentitzea. Ez da bakarrik ezertxo ere egin ez izana, gainera gaizki senti
tzea, bakarrik sentitzea, bizkarra eman dizutela sentitzea.
Ondoren Lasarte-Oriatik alde egitea erabaki genuen, bizitza berri bat hasteko, berriz
ere hasteko.
Garrantzitsuagoa da lagunak eta lankideak beldurra sentitzen dutela antzematen
duzunean. ETAk hiltzeaz gain, familiak markatuak uzten zituen eta gutxi batzuk ausartzen ziren zugana hurbiltzen.
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Giza Eskubideen beste urraketa batzuk
Estortsio ekonomikoa
Deustuko Unibertsitateko Etika Aplikatuko Zentroaren laguntza izan duten hamar ikertzaileren esanetan, 10.000 pertsona eta erakundek baino gehiagok jasan behar izan dute ETAren
“iraultza-zerga”, ehun atentatu inguru estortsio horren ondoriozkoak izan dira eta arrazoi
horrengatik 12 pertsona erail dituzte. “Misivas del terror”42 (2017) lana Izaskun Saez de la
Fuentek koordinatu du eta duela gutxi plazaratu da; bertan, estortsioaren eragina ikuspegi
hauetatik aztertzen da: ekonomikoa, soziala, politikoa eta etikoa.
Gaur egun, oraindik ere zailtasunak daude gai horri buruz askatasunez hitz egiteko; hori
hala dela frogatzeko, aipatu dugun liburuaren autoreek adierazi dute, elkarrizketatu nahi izan
zituzten pertsonen herena baino ez zela prest egon gai horri buruz hitz egiteko.
Izaskun Saez de la Fuente Aldamak, argitalpen horren ondorio orokorretan, hau esaten du
estortsioak jasan zituzten pertsonen profilari buruz:
Pertsona bat biktima bilakatzen da modu bidegabean kaltetzen duen indarkeria
baten eraginez. Hori dela eta, estortsioa pairatu duten pertsona guztiak haien duintasunaren urraketa jasan duten biktima errugabeak dira, estortsio hori jasan aurretik
eta ondoren izandako jokabidea gorabehera; hori dela eta, dagozkien eskubideak
izan behar dituzte eta gure elkartasuna aktiboki jaso behar dute. (…) Badakigu
biktimek jasandako biktimizazio prozesuei erantzuteko hartu dituzten jarrerak askotarikoak eta, batzuetan, baita kontrakoak ere, izan direla 43.
Galo Bilbao Alberdik eta Xabier Etxeberria Mauleonek, lan horretan bertan, biktima horiek galdutako eskubideak berreskuratzeko dauden zailtasunak aztertzen dituzte. Gaingiroki,
oraindik egiteko dugun zeregin horren jakitun gara; izan ere, askotariko kasuistiken biktima
ugarirengan ageri bada ere, bi irakasle horiek hau diote horri buruz:
Egia jakiteko eskubidea, gertatutakoa ahalik eta xehetasun eta zehaztasun handienarekin jakiteko eskubidea, ez da bat ere ondo errespetatu estortsio ekonomikoaren
kasuan; are gehiago, esan liteke eskubide hori guztiz bete gabe dagoela. (…)
Justiziarako eskubidea ere ez da inondik inora bete. Estortsio ekonomikoaren biktimek ez dute justizia benetan jasotzeko eskubiderik izan. (…) Hirugarrenik, jasotako
kalteen erreparazioa jasotzeko eskubidea dago (…) egoera etsigarria da 44.
Estortsio ekonomikoak, Lasarte-Orian pertsonengan eta enpresengan izan duen benetako
eraginaren daturik ez dugu. Badakigu ETAk kasuren batean eskatu duela dirua ordaintzea,

42

SAEZ DE LA FUENTE, Izaskun. Misivas del terror. Deustuko Unibertsitateko Etika Aplikatuko Zentroa. 2017ko otsaila.

43

Lan berean, 279. eta 280. or.

44

Lan berean, 275. eta 276. or.
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baina biktimek ez duten hau jakin dadin nahi. Atentatuak ere gauzatu zituzten estortsio
ekonomikoan kolaboratu nahi ez zuten enpresen aurka. Horrela, 1980ko urriak 25ean ETAk
Finanzauto enpresaren eraikinak metrailatu zituen. ETAk bere aldarrikapenean, atentatua justifikatzeko adierazi zuen, Zuzendaritzak ez zuela “kolaboratu nahi izan iraultza-zergarekin”.
Pertsonen kontrako mehatxu larriak eta jazarpen-indarkeria
Eskubide-urraketa mota honek zerikusia du jasotako mehatxuekin eta hainbat pertsonak
jasan duten jazarpenarekin.
Atal honetan, euren bizitza edo euren osotasun fisiko nahiz psikikoa arriskuan ikusi duten pertsonak agertzen dira, beraien jarrera politikoengatik, aukeratutako ogibideagatik edo
ekintza sozialengatik, mehatxatu larriak jasan dituztelako edo beldurtuak eta jazarriak izan
direlako.
Alde batetik, haien segurtasuna bermatzeko bizkartzainak behar izan dituzten pertsonak
daude. Este hecho obligó a estas personas a modificar sus hábitos de vida, trastocando
sus costumbres, ritmos, rutinas, gustos, relaciones familiares y amistades…Horren ondorioz,
pertsona horiek haien bizi-ohiturak aldatu behar izan zituzten, eta horrek haien ohiturak, erri
tmoak, errutinak, gustuak, familiarekin eta lagunekin zituzten harremanak eta abar hankaz
gora jarri zituen. Kasu batzuetan, gainera, bizkartzainen presentziak, liskarrak eta desadostasunak eragin ditu familian bertan (ohituretan eta seme-alabekin zuten erlazioan), auzokoekin
(atarian, garajean edo ibilgailuetan pertsona armatuak egotea...), gune publikoetako beste
erabiltzaile batzuekin (jatetxeetan eta bestelako establezimenduetan, osasun-zentroetan...),
zenbait lanetan...
Vanesa Velez-ek, Lasarte-Oriako Udaletxeko zinegotzia (lehenago Andoinen zinegotzi izandakoa), bizkartzainekin ibili behar izaten zen eta kontatzen du: “lehen bizi
ginen lekuan, bizilagun batek esan zigun behin joateko handik, guk eta gure lagunek,
bizkartzainez ari zen, arriskuan jartzen genituela” 45.
Bizkartzain batek pistolarekin apuntatu zuen nire bizilagun bat, garajean zegoela.
Eskarmenturik gabeko bizkartzainak izan ditugu. Kreditu- txartela genuen eta bizkartzainek dirua gastatzen zuten egoera aprobetxatuz. Behin kotxean lapurreta bat
izan genuen eta ni neu joan nintzen salaketa jartzera, nire bizkartzainak udaletxe
parean borrokatzen ziren bitartean. Egia da kide asko ezin hobeto bizi izan direla bizkartzainekin, morroiak izango balira bezala tratatu dituzte, ministroen antzera.
Okerreko erabilera ere egin da bizkartzainekin.

45

El País, 2006/05/14.
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Horri dagokionez, haien osotasun fisikoa babesteko Lasarte-Orian bizkartzaina zenbat
pertsonak behar izan duten jakin nahi izan dugu, hala udalerrian bizi zirenak edo udalerrira lanaren edo politikaren bitartez loturik zeudenak kontuan hartuta. Horretarako Jesus
Ceballos de Llanos, Udalerriko alkateak, Barne Ministeriora jo zuen informazio eske. Eusko
Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiarekin ere kontaktuan jarri
ginen, Segurtasun Departamentuaren datuak eskatzeko.
Aldiz, Segurtasuneko Estatuko Idazkaritzak Lasarte-Orian, bizkartzaina behar izan zuten
pertsonen berri eman zuen. Horien artean, batzuek Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen
babesa jaso zuten, eta beste batzuek segurtasun-enpresa pribatuena, Barne Ministerioaren
kargura. 6 pertsona izan ziren guztira, denak politikariak.
Ertzaintzak eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren mendeko segurtasun-enpresa pribatuek, 21 pertsonari eskaini zieten bizkartzain-zerbitzua 1990 eta 2010 artean. Horietatik 17
kargu politikoak ziren -bi Eusko Jaurlaritzakoak, eta hamabost Lasarte-Oriako Korporaziokoak
edo Batzar Nagusietakoa- fiskal bat eta hiru enpresari.
LASARTE-ORIAN BIZKARTZAINA BEHAR IZAN DUTEN PERTSONAK

Ertzainak eta mendeko segurtasun-enpresa
pribatuekin
Estatuko Segurtasun Indarrak eta
segurtasun-enpresa pribatuekin

Kargu politikoak

Fiskalak

Enpresariak

17

1

3

6

GUZTIRA		
27
Iturriak: Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saila eta Gobernu Espainolaren Estatuko Segurtasunerako Idazkaritza.

EAE mailan, ezkutuko biktimizazio handia dago. Horixe adierazten du Deustuko
Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuaren “ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostenak (1990-2011)”46 Eusko Jaurlaritzaren datuak
oinarri hartuta, txosten horrek adierazten du 3.300 pertsona47 inguruk behar izan zutela bizkartzaina EAEn 1990 eta 2011 artean, ETAren mehatxuak eta kale borroka zirela eta.

46

INTXAURBE VITORICA, Jose Ramon, RUIZ VIEYTEZ, Eduardo J. eta URRUTIA ASUA, Gorka (2016). ETAk mehatxa-

tutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (1990-2011). Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe
Giza Eskubideen Institutua, Eusko Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak eskatua.
47

Aipaturiko txostenean hitzez hitz esaten da 34 eta 35 orrialdeetan: “Los datos cuantitativos puestos a disposición

de este trabajo por el Departamento de Seguridad arrojan una cifra de 1.619 personas escoltadas con cargo a los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Igualmente se ha estimado en un mínimo de otras
tantas personas las que lo fueron en el País Vasco bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior”.

52

/ Giza eskubideen urraketak Lasarte-Orian

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

Zaila da jakiten zenbat pertsonek alde egin behar izan zuten Lasarte-Oriatik, atentaturen bat sufritzearen beldur zirelako edo mehatxuak eta jazarpenak pairatu zituztelako. Euskal
Herritik alde egin behar izan zutenen kasuan ere, adituak ez dira ados jartzen, hainbat arrazoi
eta kasuistika eman zirelako. Datu ofizialik ez dago behintzat. Duela ez hainbeste, zenbait
ertzain eta bestelako profesional probintzia mugakideetara joan behar izan dira bizitzera,
ETAren mehatxuak zirela eta.
Lasarte-Oriaren kasuan, 1996an ertzaina bati kotxea erre zioten. 1997an eta 1998an, herriko bi agente autonomikoen etxebizitzak molotov koktelekin erasotu zituzten. Ezagutzen dira
Ertzaintzaren ibilgailuen kontrako erasoak ere.
Ertzainen kolektiboari dagokionez, badakigu EAEn, 1990 eta 2011 artean, ETAk 43 er
tzainen kontra atentatuak egiteko informazio osatua zuela, bai eta 107 48 ertzaini buruzko
informazio erdi-osatua ere. Horrez gain, zehaztu gabeko pertsona kopuru batek hemendik
alde egin behar izan du, ETAren edo kale borrokaren mehatxuetatik ihes egiteko. Pertsona
horiek, besteak beste, kazetariak, epaileak eta irakasleak dira. Baina badira herrian gera
tzea erabaki zutenak ere, Ana Urchueguia Asensio alkatesa esaterako. Nahiz eta bere izena,
ETAko Buruntza komandoari konfiskatu zitzaion informazioaren artean agertu zen, 2001eko
abuztuan.
ETAk mehatxatutako pertsonei buruzko txostenak hau dio:
Pertsona bati jakinarazten zitzaionean bere izena edo bere jarduerei buruzko dokumentazioa banda terroristari aurkitutako materialaren artean zegoela, beharbada
une horretara arte ez zekien ETAren jomugan zegoela. Hala ere, norberaren arrastoei
hain sakon jarraitu zietela jakiteak hain larritasun handia eragiten zuen, non pertsona
horien bizi-kalitatea izugarri kaltetzen zen, eta horretarako konponbidea gorabehera,
larritasun hori sufrimendu gisa aintzatetsi behar da. Bestalde, mehatxatuta daudela jakitean, indarkeria mota horren biktimen erreakzioak biktima-kopurua zenbatzea
zailtzen du. Pertsona askok eguneroko zereginekin jarraitzea erabaki zuten, nahiz
eta horrek beren bizitza eta integritatea babesteko neurrien pean bizitzeko ohitura
lazgarria ezartzen zien. Hala, prezio altua ordaindu behar zuten, esaterako, lasai ibil
tzeko aukera mugatuta izatea, bai beraiek bai beren familiek. Beste pertsona batzuk,
ordea, egoera pertsonalagatik, denbora-tarte laburrean helbidez aldatu ahal izan
ziren eta ekintza terroristatik ihes egitea, edo, gutxienez, zailtzea erabaki zuten, gehiago itxaron gabe 49.

48

INTXAURBE VITORICA, Jose Ramon, RUIZ VIEYTEZ, Eduardo J. eta URRUTIA ASUA, Gorka (2016ko maia

tza). Ertzainek eta haien familiek ETAren mehatxuaren ondorioz jasandako bidegabekeriari buruzko txostena
(1990-2011), 10. orrialdea. Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutua. Bakegintza eta
Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak eskatua.
49

ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (1990-2011), 6. orrialdea.
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Bizkartzainekin bizi izan direnen artean Lasarte-Oriako alkatea dago, Jesus Ceballos de
Llanos. Zortzi urtez jazarpena pairatu zuen eta beste biktimen antzera, bere bizi-ohiturak erabat aldatu behar izan zituen segurtasuna bermatu ahal izateko.
2007an ETAk bere su-etena hautsi zuenean T-4ko atentatuaren ondoren, elkarrizketatua izan nintzen Udaletxerako hautagai nintzelako, 4. nintzen zerrendan eta 7. Batzar
Nagusietan. Albistearen titularra izan zen: “Gaur konturatu naiz ETAren helburuen
artean nagoela”. Horregatik eta amak egindako dei batengatik segurtasun neurriak
hartzen hasi nintzen. 24 urte nituen eta kontziente izan nintzen orduan, politikan sar
tzeak bizitza erabat baldintzatuko zidala. Momentu hartatik aurrera bizkartzainak izan
nituen, desatsegina izan zen oso. Prim kalean konbokatu gintuzten [PSE-EEren egoi
tzan]. Kotxe bana jarri ziguten eta bizkartzainekin hasi ginen. Ez nuen aldez aurretik
trebakuntzarik izan. Segurtasun pribatua zen, Carrefourren edo Eroskin aritutakoak ziren... ez ziren bizkartzain profesionalak. Orokorrean ez naiz babestua sentitu. Hasieran
kotxez aldatzen genuen. Zortzi urtez bizkartzainak izan ditut eta zorionez ez dut inoiz
erasotik sufritu.
Baina atentaturik sufritu ez izanak ez du esan nahi arriskurik ez dagoenik. Ibilbideak, bizilekuak, ekitaldiak zelatatzen zituztela bazekiten, etengabe agertzen zirelako seinaleak.
Zinegotzi ugari joan zen bizitzera Urbarte auzora, Urbiletik eta zaharren egoitzatik
gertu dagoen auzo batera. Komandoen dokumentuen artean agertu zen zonalde
hura egokia zela atentatzeko.
Buruntza komandoak etxepean ditudan loreen artean pakete bat sartu zezakeen. Nik
beti esan dut inguruan informazioa pasatzen zuen komando bat zegoela. Komando
hortako kide bat harrapatu zuten ezkontzera zihoala.
Partidu politiko batzuen zerrendetan agertzea arriskutsua zen ez bakarrik pertsona horrentzat, baita bere familiarentzat eta gertukoentzat ere.
Familiak oso gaizki hartu zuen, amak esan zidan Extremadurara alde egingo zuela,
ezin ninduela ikusi mehatxatuta eta bizkartzainekin.
Bizkartzainak eramateak eguneroko ohituretan eta bizitzeko moduan eragiten zuen:
Behin lagun batzuekin dantzatzera joan nintzen eta bizkartzainek ez zidaten inorekin
dantzatzen utzi, “dantzan egin nahi baduzu, gurekin dantzatu” esan zidaten. Nire familia bezala ziren, bazekiten ondo nengoen edo ez, egun txarra nuen edo ez. Bizkartzain
bati nik erosten nion neska-lagunaren barruko arropa. Guardia Zibila gogorra zen oso
bizkartzain lanetan. Egunero egiten zuten lan... behin ihesi joan nintzen eta Bulebarrean
aurkitu ninduten. Esan zidaten “hildakoek ezin duten hitzik egin”.
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LASARTE-ORIAN KARGU
PUBLIKOEI, ETA TALDE
POLITIKOEI EDO SINDIKALEI
EGINIKO ERASOAK
Bizitzeko eskubidearen kontrako atentatuak
Miguel Ángel Blanco Garrido, edila Ermuako PPn.
Froilan Elespe Inciarte, PSE-EEko zinegotzia Lasarte-Orian
Osotasun fisikoren eta psikikoaren kontrako
erasoak
EIAko militante ziren bi emakume
Ana Urchuegia Asensio, PSE-EEko alkatesa, birritan
Heriotza mehatxuak
PSE-EEko alkatesa eta zinegotziak
HBko zinegotziak (bala eta guzti)
Bilduko alkatea eta zinegotziak

?
2
1

Etxebizitzatan egindako erasoak
PSE-EEko edila zen Amaia Goyaranen etxebizitzan
Jose Ángel Encinas PPko edilaren gurasoen etxebizitzan
Miguel Zumeta Egiaren etxebizitzan (HB)

1
1
1

Egoitzetan egindako erasoak
PSE-EE eta UGTren Herriko Etxean (Casa del Pueblo)
EAJ-PNVren Batzokian
HBren egoitza sozialean
ELA-STV sindikatuaren egoitzan

6
2
5
1

50

Baina ez dira bakarrik kargu politikoak
izan jazarpena sufritu dutenak, beste eraso mota batzuk ere eman izan dira, Javier
Castro, Gurutze Gorriko lehendakariak jasan
zuen erasoa esate baterako, edota erakunde
berdineko hainbat boluntarioek jaso zituzten
mehatxuzko deiak, edo anbulantzia baten
aurka eginiko erasoa. Behin, lehendakaria laban batekin mehatxatu zuten eta honako hau
oihukatu zioten: “Espainola, puta semea, ez
zara luzaroan biziko” 50.
Gurutze Gorriko lehendakaria [Javier]
Castro, Alfonso Morcillo Caleroz arduratu zen ETAk gauzatutako atentatuaren
ostean eta Gurutze Gorriko hainbat boluntariok, lore sorta bat jarri zuten hura
eraila izan zen lekuan. Ordutik, Gurutze
Gorriaren postua hustu behar izan zuten
behin bonba-mehatxuagatik eta bi anbulantzietako kristalak hautsi zituztelako.
Gainera Javier Castrok mehatxu deiak
jaso zituen hainbatetan.

El País, 16/02/1995.
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Testigantza batzuetan jazarpenaren inguruan hitz egin dute eta honek herriko bizitzan nola
eragin duen azpimarratu dute:
Urteetan zehar, herri mailan, kale-borrokaren eragina negatiboa izan da oso; Ikastetxeetan,
dendetan, jazarpena eta presioa nabaria izan da. Baita kalean ere, norbait agindu zehatzak jarraitzearen eta ekintzak edo greba deialdiak egitearen kontra azaltzen bazen.
Arriskutsua da eta herrian ondorioak izan dituela uste dut. Onartzen dut zenbait helbururen alde egiteko edo ekintzak konkretu batzuk gauzatzeko jendea xaxatzea, baina ezin
da jendea behartu eta gutxiago sinisten ez badute, nahiz eta antolatzaileek pentsatu hil
edo biziko kontua dela.
Bai edo bai denda itxi behar izatea edo kartel bat jartzea itxurak egiteko eta kalean ausardiaz aritzea, baina ez indarrak eta nahiak batzeko.
Beste kasu batzuetan erasoak eta jazarpenak desberdin pentsatzeagatik gauzatu izan dira,
beste talde politiko bateko kide izateagatik, publikoki iritzia emateagatik edo erasotzaileen
gustukoa ez zen norbaitekin ibiltzeagatik. Gainera hauek “exekutagarriak” izan zitezkeen,
elkarrizketatu dugun pertsona bati esan zioten moduan. Egunerokotasun apalean gauzatzen
ziren erasoak izan dira isilean gehien sufritu direnak.
Josu datorkit burura, orduan Liga Komunistako kide zen, etxetik gertu errepidea pasatzen ari zela, talde batek paretaren kontra jarri eta beldurtu zuenean. Inguratu egin
zuten, denetik esan zioten hura beldurtu nahian, erakusteko auzoan eurek agintzen
zutela.
Nik oso gaizki bizi izan nuen. Gaizkien bizi izan dudan gauzetariko bat izan da: “gure
alde egiten baduzu gutariko bat zara baina zerbaiten kontra bazaude ordua ez zara”.

Autoritateek gauzatutako beldurrarazteak
Elkarrizketatuen artean ideologia anitzeko pertsonak daude eta hainbatek jakinarazi digu
frankismo garaian eta trantsizioan, herritar askok, kale Nagusian zegoen Guardia Zibilaren
kuarteletik pasatzea ekiditen zutela. Ohikoa baitzen orduan, bertatik pasa eta “edozein, jende
gaztea eta ez hain gaztea iraintzea, mehatxatzea eta jotzea....”. Batez ere -kontatu digutenez-,
beldur ziren nolabaiteko konpromisoa zutenak edo borroka demokratikoan eta antifrankistan
nabarmen aritzen zirenak. Baita presoen eta herritik ihes egindakoen senideak ere.
Udaletxe zaharraren etxabeetan, Guardia Zibilaren kuartela zegoen. Guardien artean batzuk “maltzurrak” izateagatik gailentzen ziren -Billy el Niño, El volcanes, el
Zaragozano, Pancho Villa. Gogoan dut Okendon biltzen ginenean eta berandutzen
zenean, kuartel aurretik pasatzean ikaragarrizko beldurra pasatzen genuen; Izan ere,
mutilek nahiago izaten zuten erreka paretik joan, garai hartan ez zegoen argirik eta
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lokatzez betea zegoen bidea, baina nahiago hori kuartel aurretik pasatzea baino.
Jipoien beldur ziren. 74-82 urte bitartean, nik dakidala, beti sartzen ziren mutilekin.
Kontatu zidaten nola behin guardia zibilak sartu ziren Gure-Etxea tabernan, guztiei
identifikatu zitezen eskatuz. Simon eta Jose Luis, amatxoren lehengusuak han zeuden.
Euren abizenak ikusi zituztenean: “Egia, zu hona!”, “Zumeta, zu ere bai!”... Biak kotxe
banatan sartu zituzten, R10 batean eta lehenengo Michelin aldera eraman zituzten,
gero Oztaran aldera, garai hartan gainera ez zegoen ia etxerik bertan. Kotxetik atera
arazi zituzten eta bakoitza alde batean jarri eta “tira, hasi abesten” esan zieten. Gero
handik Antiguora eta libre utzi zituzten kargurik gabe. Kontatu didatenez, gertakari
hauek oso ohikoak ziren, hipodromora eraman eta ilea mozten zietenean adibidez,
Jose Luisi beste behin, Pancho Villak esan zion: “Tira, goazen Golf aldera”. Pentsa
zenbaterainoko beldurra izango zuen Jose Luisek, guardia zibilari eskatu ziola kuartelera eramateko, bera ez zela Golf aldera joango. Bere arreba Miren ere kalean erasotu
zuten, buruan min egin zioten, erasotzailea kuartelean sartu zen laster batean.
“El viudo” deiturikoa beldurgarria zen. Ez zenuen ihes egiterik, etxera joateko haien
aurretik pasa behar zen. Beldurra ikaragarria zen, edozergatik atxilotuko ninduten beldur nintzen.
Garai hartan, etxera joaterakoan Guardia Zibilaren kuarteletik ez pasatzeko, buelta
handiagoa ematen genuen, gehiegikeriak eta mehatxatuak ugariak baitziren... batzuk
gainera kuartelean sartu arazten zituzten izutzeko. Mendizaleen bileretara ere ager
tzen ziren beldurtzeko asmoarekin.
Frankismoaren urte haietan, eta baita trantsizioan ere, guardiak eta poliziak, grebatan
edo erregimen frankistak baimendu gabeko mobilizazioetan aritzen zirenen nortasun-agiriak hartzen zituzten. Ehunka nortasun-agiri konfiskatu zituen Lasarteko Guardia Zibilak eta
errekuperatu ahal izateko bertatik pasa behar izaten ziren bila. Kontatu digutenaren arabera,
kasu batzuetan errieta besterik ez zieten egiten, beste batzuetan berriz mehatxuak eta irainak
jasotzen zituzten eta baziren tratu txarrak eta isunak jasotzen zituztenak ere. Daniel Palacios
Quintanoren testigantza azpimarragarria da, 1975eko urriaren 19an gertatu zenaz hitz egin
zigun.
Nortasun-agiriak kendu zizkiguten perretxiko bila gindoazenean. Ni mikologoa naiz.
Jesus Artze nirekin zetorren, Ez Dok Amairuko kidea. Haserre zeuden, Zarautzen
aurreko egunean guardia zibil baten kontra egindako atentatuagatik. Kuartelera nortasun-agirien bila joan ginenean atxilotu eta jipoitu gintuzten. Ni hortzeria hautsita eta
bizarrean ilerik gabe atera nintzen handik, ileak errotik kendu zizkidaten. Jesus ohia
ez zuten hurrengo egunerarte askatu. Bera ni baino gehiago jipoitu zuten. Oraindik
etxean dugu lesioen partea gordeta.
Guardia Zibilak herriko sarrera eta irteeretan gauzatzen zituen kontrolak “amets gaizto”
bihurtu ziren elkarrizketatu ditugun hainbatentzat. Jaso ditugun testigantzak hirurogeitik, laurogeita hamarrera bitartean kokatzen dira.
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Nire anaia Txomin Lore-Tokin geratu zuten 22:00ak aldera. Kontrola kendu eta ibilgailu batean sartu zuten, haietako batek pistolaren kulatarekin jotzen zuen bitartean.
“Puto etarra”, “Vasco de mierda” esaten zion batek... Plas! Plas! Beste batek galderak
egiten zizkion: “Lasai”, “Zure arreba Gestoretakoa da? Eta zure lehengusina? Eta zure
anaia Juankarren kuadrilakoa da? Eta zu?... Txominek erantzun zien: “Politikak niri ez
dit jaten ematen”. Ordu t´erdi izan zuten bertan eta ondoren aske utzi zuten.
Behin, Hernanitik bueltan, kontrol batean geratu ninduten eta CCOOko panfleto batekin harrapatu ninduten. “Akatu egingo zaitugu”, “Mendira eramango zaitugu”...
jokabide ankerra oso. Lasarteko Guardia Zibila arriskutsua zen, benetako astakeriak
egin izan dira “kuartelillo” horretan.
Kontroletan, behin baino gehiagotan jarri naute paretaren kontra. Etengabe jartzen
zituzten kontrolak. Behin Txikierdin metraileta leihotik sartu eta aurpegi ondoan jarri
zidaten, negua zen, gauez, a ze beldurra, hiruek kapa berde bat zeramaten. Miaketak
egiten zituzten etengabe, batez ere gizonei egiten zizkiguten.
80. hamarkadan, Estatuko Segurtasun Indarreko kideak, lanorduetatik kanpo, karguaz baliatzen ziren indarkeriaz jokatzeko, eta armak erabiltzen zituzten giro abertzaleko tabernetan
bezeroak beldurtzeko. Ezagutu ditugun bi kasuetan ez da behin ere ordena publikoaren alteraziorik izan.
1985eko ekainaren 18an, polizia batek, zerbitzutik kanpo, Beste Bat tabernako bezeroak
mehatxatu zituen pistolarekin, barra ondoan jarri zituen guztiak eskuak gora. Tabernako jabea polizia lasaitzen saiatu zen baina tiro bat jaso zuen garezurretik gertu, larriki zauritu zuen
tiroak. Polizia bigarren aldiz tirokatzen saiatu zen baina arma trabatu zitzaion.
1988ko maiatzaren 29an, lau guardia zibilek, Insausti tabernako bezeroak paretaren
kontra jarri zituzten pistolarekin apuntatzen zituzten bitartean, erregistratu, ikaratu eta
mehatxatu zituzten. Beldur izugarria pasa zuten armekin apuntatzen zituztenean. Polizia
Munizipala eta hainbat guardia zibil agertu ziren hiru Land Roverretan eta lau guardia zibilak
handik eraman zituzten.
Horrelako kasu gehiago eman ziren ondoren ere: 1992ko uztailaren 2an esaterako, paisanoz jantzitako hainbat guardia zibilek, gazte bat atari batean sartu zuten bere borondatearen
kontra eta bertan itaunketa bat egin zioten, dependentzia polizialetara eraman gabe, irainekin beldurtu zuten eta haien aurrean biluztea behartu zuten. Agenteek eginiko galderak
herriko kuadrilla eta pertsona zehatzen inguruan izan ziren.
Hurrengo batean berriz, paisanoz jantzitako agente batzuk, autobus geltokian zegoen gazte
bati, pare bat belarrondoko eman zizkioten Egin egunkaria irakurtzen zegoelako. Hari egindako
mehatxuak eta irainak mingarriagoak izan ziren bere familiari zuzenduak zirelako guztiak.
Azaldu berri ditugun bi kasuetan ez dira inoiz egileak identifikatu, ezta zigortu ere.
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Adierazpen-askatasunaren eta beste askatasun demokratikoen aurkako urraketak
Atal honen kasuistika oso zabala da, eta bizi izan ditugun testuinguru politikoen arabera
aldatu da: diktadura, trantsizioa eta demokrazia. Garai bakoitzak bere ezaugarriak izan ditu;
hala ere, zenbait urraketa hiru garaietan aurki ditzakegu. Bizitzeko eskubideaz eta osotasun fisiko zein psikikorako eskubideaz gain, honako eskubide hauek ere urratu dira, besteak beste:
> Askatasunez elkartzeko, bilerak egiteko eta manifestazioak egiteko eskubidea.
> Greba egiteko eskubidea, norberaren ideiak direla eta kaleratua ez izateko eskubidea
edo sindikatze askerako eskubidea.
> Adierazpen, iritzi eta kontzientzia askatasunerako, eta pentsamendu askatasunerako
eskubidea.Askatasun eta segurtasun eskubidea.
> Askatasunez ibiltzeko eskubidea.
> Bizitokia askatasunez hautatzeko eta ezartzeko eskubidea, eta etxez aldatu eta udalerria utzi behar ez izateko eskubidea.
> Politikan eta gai publikoetan parte hartzeko eskubidea, eta ordezkari politiko gisa hautatua izateko eskubidea.
Frankismoaren azken urteetan eta trantsizioan, hainbat kaleratze gertatu ziren. Horren adibide
dira Michelinen lan egiten zuten bi emakumeen kasuak, 1975eko abuztuaren 28an, Garmendia eta
Otaegiren kontra gauzatutako Gerra-kontseiluaren aurka greba egiteagatik. Lan eskaerez gain,
sindikatze librearen aldeko askatasun demokratikoa eta biltzeko, manifestatzeko eta grebarako
eskubidea aldarrikatu zituzten eta baita amnistia eta askatasuna ere. Kasu batzuetan ondorioak
honakoak izan ziren: itxierak, fabrika eta elizetatik desalojatzeak, atxiloketak eta isunak... euren
eskubideak aldarrikatu nahi zituzten. Mobilizazioetan, itxialdietan eta batzarretan parte hartzeagatik karka polizialek eragindako zaurituak. Paraleloki aldarrikapen hauek guztiak defendatu eta
laguntzen zituzten herritarrak ere jazarriak eta zigortuak izan ziren. Elkarrizketatu batzuk diote:
“Guardia Zibilaren presentzia ikaragarria izan zen”, “ez ziguten arnasa hartzen ere uzten”.
Ni bost edo sei aldiz atxilotu ninduten eta hainbatetan iheslari izan nintzen, baina ez zait gustatzen nitaz hitz egitea, badaude nik baino gehiago sufritu dutenak,
bost seme-alaba izanik kaleratuak izan zirenak adibidez, edo gurekiko elkartasuna
adierazteagatik atxilotuak izan zirenak, edo laguntzeko bonuak saltzeagatik edo manifestaldietara joategatik...
Greba bukatu zenean guardia zibilak jarri zituzten atarian eta banan-banan esaten
ziguten: “zu bai”, “zu ez”. Inquitexeko zortzi bat edo hamar bat lagun kaleratuak izan
ginen. Hortik aurrera zerrenda beltzean sartu gintuzten, eta beste fabrika batzuetan
lan egitea galarazten zigun horrek, txostenetan agertzen zelako guztia. Hitz gutxitan:
atxilotua, kaleratua eta zerrenda beltzean.
Aldi berean, 1979an, ETApm-ak Estatu espainolean Michelingo zuzendari orokorra zenari
tiro bat eman zion zangoan, Georges, Roucieri hain zuzen ere. Atentatuaren aldarrikapenean
arrazoi laboralak argudiatu zituzten.
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1979an udaletxe demokratikoen eraketarekin batera, hainbat gertakari garrantzitsu eman
ziren; alde batetik talde parapolizialek, Herri Batasunak irabazi zuen hainbat udaletxeetan
bonbekin atentatu zuten. Lasarte-Oria ez zen eratu 1986. urterarte. Baina 1979ko uztailak
19an, Talde Armatu Espainolek (GAE), Hernanin bonba bat jarri zuten. Egun berean, beste
bonba batek Errenteriako udaletxeko hainbat gela txikitu zituen eta azaroaren 24an bigarren
bonba bat jarri zuten bertan. Hernaniko alkate zen Juan Jose Uriari, “Batallón Vasco Español”
talde antolatuak (BVE), bonba bat zion kotxean urte berean, irailaren 24an hain zuzen ere.
Urtea bukatu baino lehen Talde Armatu Espainolek, abenduaren 11n Lezoko udaletxearen
kontra atentatu zuten.
1986ean Lasarte-Oriako udaletxea eratu ondoren, udaletxeak berak hainbat fase izan zituen: errespetuan eta elkarlanean oinarritutako bizikidetzatik hasita, oposizioaren kexetara,
“alkatetzaren agindu eta autoritarismoarengatik”, eta baita “errealitate demokratiko berria
onartzen ez zuten sektoreekin” liskarrak ere. Egoera honek, gobernu-taldearen eraketan
eragin zuen, Udalbatzetako bileretan, herriko festetan... Testigantzen arabera, beste hainbat
gauzen artean “presioak, mehatxuak, irainak eta objektuen jaurtiketak” eman zirelarik.
Hona gertakari hauen inguruko bi testigantza kontrajarriak:
Inork ez daki pairatu duguna, gizartearen parte batek ez daki nola bizi ginen... “niri
tokatzen ez zaidan bitartean” pentsatuko zuten. Nik politika aukeratu nuen, nire
familiak ez ordea. Ezin izan dut esan inoiz anaia polizia autonomoa dela. Kargua
hartu nuen egunean anaia han zegoen baina txanoa zeraman, begietan antzeman
nion bera zela. HBkoak sar zitezen ekiditeko zegoen han Polizia autonomoa. Behin,
herriko festetan, San Pedrotan, harri bat jaurti zidaten eta konorterik gabe utzi ninduten. Balkoira ez irtetea erabaki nuen, balkoira irten eta ondoren arropaz aldatu
behar izaten ginen. Hasiera batean arrautzak izaten ziren, ondoren harriak, botilak.
Danborradakoek ez zuten ezer esaten, denak isilik, mutuak izango balira bezala.
PSE-EEko Ana Urchueguiaren 25 urteak Alkatetzan, aginduetan eta autoritarismoan
oinarritu ziren, hori zen Udaletxearen funtzionamendua urte haietan. Araudiari jarraituz, Oposizioak mozioak aurkezten zituen baina ez ziren behin ere plenoraino
iristen edo iristen baziren, epez kanpo izaten zen, gaurkotasuna erabat galduta
zutenean. Talde sozialistaren bozeramailea plenotik nola botatzen zuten ikusi genuen. Oposizioan zeuden zinegotziek ezin zuten ezkontzarik ospatu, berak bakarrik
ezkondu zezakeen, ez beste inork. Badakit, bikote bat Usurbilen ezkondu zela horretxegatik, eta beste hainbat gauza gehiago.
Talde honek testigantzetan kexak jaso ditu, espazioen, esloganen, ekitaldi publikoen,
manifestazioen, festen, pareten, kartelen… patrimonializazioagatik ideologia konkretu bat
dutenen aldetik…
Herriko ekintza guztiek zama bat daramate: beti berdinek politizatzen dituztela. Berdin
dio lasterketa bat den edo erdi-aroko erromeria, edo festa gastronomikoa. Zentzurik
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ez duen fikzio bat bizi dugu. Kanpoko edonork pentsatuko luke, herritar gehienok hil
tzaileak defendatzen dituztenekin bat egiten dugula. Eta hori faltsua da guztiz.
Egun guztia pankartak kentzen ematen nuen. Pintadak kentzeaz arduratzen zen garbiketa brigada berezi bat genuen
Itxuraz, pankartak horiek jartzen zituztenek diote:
Kalea zen genuen aukera bakarra, ez zegoen sare sozialik, ezta antzekorik ere. Herri
honetan lasaitasun guztiarekin egunkariak itxi dituzte, irratiak, aldizkariak eta gutxi
batzuk epaitu dute hori publikoki. Eskerrak kalea erabili dugun!. Jazarri gaituzte, kasu
askotan poliziak eta gaur egun baita Instituzioek ere. Egunero gure kartelak erretiratzen dituzte, naiz eta zuzenak diren eta inorekiko errespetu faltarik adierazten ez
duten. Udaletxeko kartelak ez dituzte kentzen, bakarrik aldarrikapenen bat dutenak.
Gizatasunaren izenean beste gauza batzuk ezkutatzen dira.
Beste ikuspuntu bat dutenek diote, manifestazioetan “Gora ETA militarra” oihukatzen zela
eta deialdiaren helburuak erabat distortsionatzen zirela, beraien ideiak partekatzen ez zituztenei euren aginduak oihukatuz... gerora, jende horrek, manifestazio horietan parte ez
hartzea erabaki zuen eta horrek batasunaren haustura ekarri zuen. Elkarrizketatuek aipatzen
dutenez, beste kasu batzuetan disidentzia, aniztasuna eta adierazpen askatasuna libreki azal
tzeko zailtasunak zeuden. Talde politiko batzuek, euren materialak kaleko postuetan jartzeko
zailtasunak zituzten... “Beste bandora pasa izana” leporatzen zieten, “traidoreen” bandora
eta horrek ondorioak zituen. Ordutik aurrera “besteen aldekoak” ziren.
Ezker abertzaleak hegemonia nahi zuen kalean, kosta ala kosta.
Badirudi ez zitzaiela gustatu EIAko bi militanteen mezua. J.M.k, beste bi pertsonek
lagunduta, pintzelak kendu zizkien, murala margotzen ari ziren pareta zikindu zuen,
pintura isuri zuen eta jo egin zituen. “Atentzioa eman nahi dugu” zioen EIAko komunikatuak, “maiztasun handiarekin errepikatzen ari diren gertakizun larri hauen berri
emateko”.
ETAko kide bati bere bonba bat lehertu zitzaionean ere atera ginen [Bakearen Aldeko
Elkartea]. Orduan ez zen hainbeste jende urreratu. Horrek arazoak sortu zizkigun taldean, handik aurrera batzuk ez zirelako gehiago azaldu gure agerraldietara. Hau alde
batetik, beste alde batetik, ezker abertzaleak ez zituen ondo hartu indarkeria guztien kontrako aldarrikapen hauek, euren begiradak gogorrak ziren, enfrentamenduko
begiradak. Eskutitz bat idatzi zuten, “fariseoak” eta “tuntun erabilgarriak” ginela
esaten zuten bertan.
Hiru aldiz ipini nituen kandela gorri bat, pote bat eta loreak, ETAk atentatua gauzatu
zuen lekuan eta hirutan kendu zituzten; ondoan zegoen zaborrontzi batera botatzen
zituzten. Hirugarrenean ezinezkotzat jo nuen.
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Beste elkarrizketatu batzuk Lasarte-Orian, kalean, libreki manifestatzearen beldurraz aritu
dira. Neurrigabeko karga polizialak ematen omen ziren, manifestaldi baketsuetan, baimenduak zirenean eta ez zirenean eta honek ikara izugarria sortarazten zuen manifestariengan
eta inguruan zebiltzan pertsonengan. Elkarrizketatu batzuek Estatuko Segurtasun Indarren
gehiegikeriaz hitz egin dute: hainbat tabernetan edo dendetan sartu eta bertako bezeroak
kaleratzen zituzten eta honek desordena publiko handiagoa sortarazten zuen manifestaldiak
berak baino.
1987ko lehen hamar egunak basatiak izan ziren. Atxiloketak, Guardia Zibila egun
bat bai eta bestea ez sartzen zen zentruko tabernetan eta jendea jotzen hasten zen,
kalean ibiltzea ere arriskutsua zen. Beldurra nabaria zen, nik kotxea hartu aurretik
behekaldean begiratzen nuen.
Ordena eta desordena kontzeptuak ez dira erabat neutroak. Estatu batek eta herritarrek ez dute berdin ulertzen zer den ordena eta zer den desordena. Baina nazioarteko
legediak, estatuetan ordena nola bermatu behar den arautzen du eta baita desordena nola bideratu behar den ere eta horretarako praktika polizialak bat egin behar
du araututakoarekin 51.
Nazio Batuek legea betearazteko ardura duten funtzionarioentzat prestatutako Jardunbide
Kodearen 3. artikulua, eta legea betearazteko ardura duten funtzionarioek indarra eta su-armak erabiltzeko Oinarrizko Printzipioak dira, Poliziaren jardunean indarra eta su-armak
erabiltzeari buruzko arau nagusiak. Indarraren erabilera, lortu nahi den helburuarekiko eta
delituaren larritasunarekiko proportzionala izan behar da. Bestela, gehiegikeria izango da.
Horrez gain, indarra edo su-armak gehiegikeriaz edo modu arbitrarioan erabiltzea delitua
izango da 52,Oinarrizko Printzipioetan 7. printzipioak horixe ezartzen baitu.
Proportzionaltasunari eta beharrari dagokionez, 13. artikuluak esaten du baimenik ez duten baina baketsuak diren bilerak desegiteko, indarra ez erabiltzen saiatu behar dela; indarra
erabili behar izanez gero, guztiz beharrezkoa denean baino ez da erabiliko. Jarraian, hau
gehitzen du Anneke Ossek: “Hala ere, argi utzi beharra dago baimenik gabeko bilera batean, ordena publikoa asaldatzen ari ez bada, aukera gutxi dagoela egoera hori aldatzeko
eta gainera, ez dagoela indarkeriarik. Ez litzateke indarra erabili beharko. Zerbaiten aurka
protesta egiteko edo zerbait eskatzeko bilera baketsuak jarduera demokratikoaren funtsezko
elementu dira. Giza eskubideak ardatz dituen poliziaren jardunak eskubide hori errespetatzea
eskatzen du” 53.
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Printzipio horietan Poliziak neurriz erantzutearen garrantzia nabarmentzen da, izan ere,
manifestazio bat ez da masa kolektibo homogeneo bat. Amnesty Internationaleko argitalpenak hau ere badio: “Manifestazio batean indarkeria erabili nahi duten sektore batzuk badaude
ere, poliziak, bere jardunean, manifestari baketsuen eskubideak errespetatzen direla bermatu
beharko du. Horiengandik isola daitezke indarkeria piztu nahi dutenak edo bortxaz jokatzen
dutenak. Horretarako, Poliziak gaitasun handiak izan beharko ditu, batez ere behaketari eta
komunikazioari dagokienez. Poliziaren erantzuna manifestazioko pertsonen eta taldeen ezaugarrietara egokitzeko” 54.
Urte askotan terrorismoaren aurkako legea behar baino gehiago erabili da terrorismoarekin
zerikusirik ez duten arazo politikoei erantzuteko. Horixe salatu dute Europako zenbait errelatorek eta Amnesty International erakundeak. Hala, erakunde horren 2016-2017 Txostena55
izenekoan, argi adierazten da “terrorismoa goraipatu izana, aitzakia gisa erabili dela, modu
baketsuan haien adierazpen-askatasuna erabiltzen ari ziren pertsonak epaitzeko”. Horrez
gain, Amnesty Internationalerakundeak adierazi du 2016. urtean zehar “justifikaziorik gabe
mugatu zirela informatzeko, adierazteko eta biltzeko askatasuna, Zigor Kodearen erreforma
eta Herritarren Segurtasun Lege berria oinarri hartuta” (Mozal Legea izenez ere ezaguna);
lege hori 2015eko uztailean sartu zen indarrean. Era horretako kasuek Lasarte-Oriako herritarrak ere zipriztindu dituzte.

Ondasun higiezinen aurkako erasoak
Atal honetan sartu ditugu bai erakunde, egoitza eta establezimenduei eginiko atentatu eta
erasoak, baita hainbat ibilgailuri eragindakoak ere (autobusak, kamioiak, autoak). Bi denbora-alditan banatuta dago eta Lasarte-Oriako 1986ko konstituzioaren aurreko eta ondorengo
urteekin bat egiten dute bi aldi hauek.
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21. artikuluan eta bilerak desegiteko indarra erabiltzeari buruzko 12. eta 14. Oinarrizko Printzipioetan.
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LASARTE, 1976-1986
ETAm, ETApm, TAI ETA KAAEN ATENTATUAK ONDASUN HIGIEZINEN AURKA
Data

Noren aurka

1979/09/10 Michelingo hoditeria eta uraren garraiobidea
		
1979/10/23 ELA-STVren egoitza
1979/10/23 Enplegu bulegoak
1980/10/22 Finanzauto eta aseguruak
1980/12/13 Urpeko azpiestazioa
		
1982/11/12 Banco de Santanderren
sukurtsalean bonba bat
1983/03/18 Exteineko biltegia
1983/04/28 Banco Hispano Americano
1983/04/28 Banco Bilbao
		
1983/08/06 Banco Bilbao
1983/12/17 Ibilgailu batean jarritako bonba bat
		
		
1983/12/21 Banco Vizcaya eta Banco Santanderren beste
bonba bat desaktubatu zuten
1983/12/24 PSE-PSOE eta UGTren sedeak
1984/01/04 Banco Santander
1984/01/04 Banco Guipuzcoano
1984/03/16 Matrikula frantsesa duen kamioi bat
1984/09/06 Super Aurrera-Nogués
1984/10/30 Matrikula frantsesa duen kamioi
bat metrailatua
1985/01/21 Super Aurrera-Nogués
1985/01/26 Saeco-Trevoux enpresa

Ondorioak edo kalteak
Bi hodi hondatuak. Inguruko etxeetako
kristalak txikituta
Bonba. kalteak
Bonba. Kalteak
Pareta metrailatua
Kalteak agindurako panelean, herriaren
zati bat argirik gabe geratu zen
Hainbat etxebizitzetako eta
dendetako kristalak txikituta
Fabrikako atea eta kristalak hautsita
Kalte material larriak
Kalte larriak, fatxadan,
teilatuan eta barnealdean. Zazpi ibilgailu kaltetuta
Kalteak inguruko etxeetan eta kristalak txikituta
Enpresa bat, hiru denda, garaje bateko
atea eta inguruko etxebizitzetako
kristalak kaltetuta
Kalte materialak, tentsioa eta beldurra
bizilagunen artean
Potentzia gutxikoa
Ez da izan kalte pertsonalik
Ez da izan kalte pertsonalik
Kalte gutxi
Kalteak sarreran
Hidrogeno sodikoa darama.
Zortzi bala-inpaktu jasotzen ditu
Kalteak
Kalteak

Egilea
ETAm
TAI-KAA
TAI-KAA
ETAm
ETAm
ETAm
KAA
ETAm
ETAm
ETAm
ETApm
KASen aldekoak
ETAm
KAA
ETAm
ETAm
ETA
KAA
ETA
KAA
ETA

ERASO BORTITZAK MOBILIZAZIOETAN
Data

Noren aurka

1984/09/25
Bi kamioi frantses
1985/09/27
Matrikula frantsesa suen kotxe bat
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Ondorioak edo kalteak

Egilea

Su eman eta trafikoa geldiarazten dute
Monbarren gertatutakoagatik greban
zeudela su ematen diote

Manifestariak
Manifestariak

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

• ETAren ondasun higiezinen aurkako lehen
atentatua Lasarten 1979ko irailean izan
zen. 1986 urte bitartean talde armatuak
izan ziren ekintza biolentoak gauzatu zituztenak eta gehienetan bonba bidez izaten
ziren. 1986tik aurrera, ekintza hauen joera
aldatuz joan zen, kale borrokaren ekintzak
ETArenak baino gehiago izatera iritsi ziren
arte. ETAk gauzatutako ondasun higiezinen
aurkako atentatuak 1989ra bitartean luzatu
ziren eta ordutik aurrera kale borrokaren
sabotajeek eta erasoek irabazi zuten lekua
Lasarte-Oriako kaleetan.
• 1983ko apirilak 28ko gauean, ETAk lehergailu bat jarri zien herriko hiru banketxeei
eta inguruko etxebizitzek pairatu zuten
tentsioa deskribaezina izan zen. Bi bonben hedatze-uhinek ondoko ibilgailuetan,
dendetan eta etxebizitzetan eragindako
ondorioez gain, izua ere ikaragarria izan

zen hirugarren bonba bat zegoela jakin
zenean. Lehergailu-teknikariek bonba
desaktibatu zuten arte bizilagunek ezin
izan zuten lorik egin eta askok ezta desaktibatu ondoren ere.
• Aurretik eta ondoren eman ziren kasuetan,
kalteak zenbatzerakoan, kontutan izan behar dira jarritako bonben hedatze-uhinak
hondatutako pertsianak, kristalak, ibilgailuak eta dendak. Adibide honek atentatu mota guztietarako balio beharko luke.
Horren erakusgarri da aurrerago ikusi daitekeen argazkia; argazki horretan “Triple A”
komandoak 1979an, Alai tabernaren kontra
gauzatutako atentatua irudikatzen du, kalteak ugariak izan ziren.

TRIPLE A ETA TALDE PARAPOLIZIALEK ONDASUN HIGIEZINEN
AURKA GAUZATUTAKO ATENTATUAK
Data

Noren aurka

1976/06/01
Regalos Michel eta Pedro Marañón
1977/12/20
Bar Insausti
1979/05/17
Bar Alai
		
1982/02/17
Xabier Aranburu, abokatua
1984/11/20
Jokin Olanoren kotxean lehergailua
1984/11/20
Jokin Olanoren dendan bonba
1985/04/05 Herri Batasunaren egoitzan bonba
1985/07/19
Ilargi tabernan lehergailua
		

Ondorioak edo kalteak

Egilea

Kalteak
Altzariek su hartu zuten
Bonba. Kalte ugariak. Ondoko Atariari,
banketxeri eta alfonbra denda bati eragiten die.
Kotxea erre zioten
Kotxea txikituta
Kalte ugariak dendan
Kalteak egoitzaren atean
Barnealdean kalteak. “Viva Cristo Rey y
18-J” zioten pintadak agertu ziren.

“Inkontrolatuak”
Talde parapoliziala
Triple A
“Inkontrolatuak”
Talde parapoliziala
Talde parapoliziala
Talde parapoliziala
Guerrilleros de
Cristo Rey - VCR
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Alai tabernari jarritako bonba 1979ko maiatzaren 17an.

LASARTE-ORIA, 1986-2016
ETAREN ATENTATUAK ONDASUN HIGIEZINEN AURKA
Data
1986/07/25
1986/10/23
1987/02/10
1989/04/27

Noren aurka

Kalteak

Egilea

Citröen kontzesionarioan bonba
Kronenburgen biltegia
Peugeot-Talbot
Michelin enpresa

Hainbat kalte
Bonba. Hainbat kalte
Kilo bat amonal. Hainbat kalte
Garrantzizko kalteak

ETA
ETA
ETA
ETA

KALE BORROKAK ERAGINDAKO KALTEAK EDO SABOTAJEAK
Data
1986/08/03
1988/11/12
1990/09/30
1991/08/24
1992/01/17
1992/04/13
1992/05/20
1992/09/18
1992/10/25
1992/11/21
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Noren aurka
Matrikula frantsesa zuen kotxe bat
Lau Banketxe
Peaugeoten kontzesionarioa
Hiru kotxe frantses
Moyuaren hondeatzailea
Peugeoten kontzesionarioa
Matrikula frantsesa zuen kamioia
CETESAren bulegoak
Telefonicaren telefono kabinak
Banco Guipuzcoano
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Kalteak

Egilea

Kotxea erre egin zen
Hainbat kalte
Molotov koktelak jaurti zituzten
Hainbat kalte
Erre egin zen
Hainbat kalte
Garrantzizko kalteak
Kalteak
Txikituta
Su hartu zuen molotov koktelen eraginez

Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

Data
1992/11/21
1994/03/30
1994/04/26
1995/02/14
1995/06/20
1995/09/09
1995/09/22
1995/09/22
1996/01/28
1996/06/08
1996/09/18
1996/10/12
1996/12/27
1997/01/18
1997/01/19
1997/03/15
1997/08/09
1997/11/30
1998/03/21
1998/04/11
1998/04/21
13/05/1998
2000/01/28
2001/04/16
2001/06/29
2001/07/31
2002/02/28
2006/11/01
2012/12/16

Noren aurka
Correosen bulegoak
Ertzaintzaren ibilgailua
INEMen bulegoak
Gurutze Gorriko bi anbulantzia
Epaitegia sutan
Hiri-Altzariak
Banco Guipuzcoano eta Kutxa
Telefonicaren kabinak
Ertzain baten kotxe partikularra
Mapfre aseguruak
EAJ-PNVren batzokia
Kutxaren kontra molotov koktelak
Sintelen ibilgailu bat
Lineako autobusa
PSE-EEren egoitza
Banco CH, sugarretan
Caja Laboral EK-CL
Ertzain baten etxebizitza
Azpiestazio elektrikoa
La Caixaren kutxazainak
Ertzain baten etxebizitza
Nahastu egin ziren eta fiskal baten
bizilagunaren etxebizitza erasotu zuten
Amaia Goyaran, PSE-EEko
edilaren etxebizitza
Bi kontainerri su eman zieten
Su eman zieten kontainer batzuei
ETA ez - ETA no idatzirik zuen banderola
Jose Angel Encinas (PP) edilaren
gurasoen etxebizitza
Correoseko kamioi bat
erretzen saiatu ziren
Kontainer bati su eman zioten

Kalteak

Egilea

Su hartu zuten molotov koktelen eraginez
Mailatuta harriak jaurtitzegatik.
Silikona sarrailan
Kristalak hautsita
Bizilagunak bi orduz kalean
Barrikadei su eman zitzaien
Molotov koktelak jaurti zituzten
Su eman zioten eta hainbat kristal txikitu zituzten.
Su eman zioten
Kalteak
Fatxadara pintua jaurti zuten
Garrantzizko kalteak
Kalteak karrozerian
Harrika egin zioten. Kristalak hautsita
Harriak jaurti zizkioten. Atea eta leihoak.
Ondoko farmazia eta bi etxebizitza
Molotov koktelak. Sarrera
Kalteak
Kalteak
Erre egin zen
Molotov koktelak jaurti zituzten

Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Txanodunak
Ezezagunak
Ezezagunak
Ezezagunak
Kale borroka
Kale borroka
Ezezagunak
Ezezagunak
Kale borroka
Ezezagunak
Ezezagunak
Txanodunak
Ezezagunak
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka
Kale borroka

Bi koktel molotov jaurti zituzten. Kalteak sarreran.
Molotov koktelak.
Kalteak komunean eta balkoian
Sugarrek ibilgailu bateraino iritsi ziren.
Suhiltzaileek esku hartu behar izan zuten
Udaletxera molotov koktelak jaurti zituzten
Isurkari errekorra. Gasak ez zuen eztanda egin.
Etxeko eskailera-buruan.
Kalteak atean, ibilgailuaren
behekaldean eta balaztatze sisteman
Erre egin zen

Kale borroka

• Kasu batzuetan, erasotuak izan ziren eraikinetako bizilagunak etxetik irten behar izan
zuten suak sortutako kearen intoxikazioagatik. Horren adibide da 1995eko ekainak
20an, Epaitegiari egin zitzaion erasoa; bizilagunek bi orduz itxaron behar izan zuten

Kale borroka
Ezezagunak
Ezezagunak
Ezezagunak
Kale borroka
Kale borroka
Ezezagunak

kalean sua guztiz itzali zuten arte. Inpaktu
handiagoa izan zuen 1997ko martxoak
15ean, bi molotov koktelek Banco Central
Hispanoren sukurtsal bat erre zutenean.
Kasu hartan, sua ondoko farmaziara eta
bi etxebizitzetara iritsi zen eta bizilagunak

Giza eskubideen urraketak Lasarte-Orian / 6 7

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

desalojatuak izan ziren (haurrak, adineko
pertsonak...) goizeko ordu txikitan, erdi
jantzirik eta erabat beldurtuta.
• Kale borrokan ematen ziren erasoak ez ziren bonbekin gauzatzen, gehienetan suteak
eragiten zituzten molotov koktelak, eta isurkari errekorrak erabiltzen zituzten. Beste
eraso batzuk berriz, harriekin edo beste objektu mota batzuekin gauzatzen ziren.

• Ez da taulan agertzen baina, honako testigantza bildu dugu, herri mailan, eskala
txikiagoan gertatu diren beste hainbat
istiluen erakusgarri izan litekeena. Txikiak
diren heinean bere garrantzia ere badute, elkarren arteko errespetuari eragiten
baitiote:

Behin Batzokiko ikurrina kendu ziguten festetan. Kasualitatez txoznetatik pasa ginenean postu batean jarrita ikusi genuen. Errekuperatu genuen, noski.

“INKONTROLATUEN” ERASOAK ETA ONDASUN HIGIEZINEN
AURKAKO BESTE ERASO BATZUK
Data

Noren aurka

1986/03/09

Ilargi taberna metrailatu zuten,
4 balek atea zeharkatu zuten
1986/03/12
Jokin Olano Baldaren denda
harrikatu zuten
1986/03/12
HBren egoitza
1986/07/23
HBren jarraitzaile bikote bat
1986/09/04
Patxi Iparragirreren kotxea
1986/09/09
Landaberri Ikastola
1997/07/12
Xirimiri Elkartea
2011/07/03
Xirimiri Elkartea
2011/07/27
Xirimiri Elkartea
		

Ondorioak
Barruan gizon bat
zegoen garbiketa lanetan
Kalteak barnealdean eta kristalak hautsita.
Bigarren eraso bat ere gauzatu zuten.
Kalteak
Bi kotxeei su eman zieten
Su eman zioten
Su eman zioten. Kalte handiak
Pintura jaurti zuten
Sutea sarbideko atarian
Atea puskatu zuten, kaltean barnealdean
eta hainbat lapurreta

• 1986an Ilargi tabernaren kontrako metrailaketa izan ezik, bigarren aro honetako
eraso parapolizialak ez ziren armekin edo
bonbekin gauzatu.
• 1986ko uztailaren 23an, ezezagun batzuk,
HBko jarraitzaile zen bikote baten kotxeari
su eman zioten: Miren Aginako Pascual eta
Julen Espadas Esnaola. Sua ondoko autora

68
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Egilea
Talde parapoliziala
Ezezagunak.
Torturak salatu zituen
Ezezagunak
ezezagunak
“Inkontrolatuak”
“Inkontrolatuak”
Ezezagunak
Ezezagunak
Ezezagunak

ere iritsi zen. Inoiz ez da jakin nortzuk izan
ziren delitu honen egileak. Bi urte geroago, 1988ko uztailaren 12an Julen Espadas
Esnaola poliziak atxilotu zuen. Julenek berak esan zuenagatik, itaunketarako erabili
zituzten metodoak “tortura psikologikoan
oinarrituak” izan ziren. Ondoren libre utzi
zuten kargurik gabe. Ez zuen salaketa jar
tzeko indarrik bildu.

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

• Hiru urte lehenago Jokin Olano Baldaren
kasua eman zen. 1983ko uztailaren 29an
Guardia Zibilaren komandantziara eraman
zuten atxilotuta (Donostiara). Tortura eta
tratu txarrak sufritu izanaren zantzuarekin ingresatu zuten auzo berean zegoen
Gurutze Gorrian. Ondoren salaketa jarri
zuen eta epaiketa ere gauzatu zen. 1992
eta 1994ko sententzien arabera, bost guardia zibil epaituak izan ziren, bi, bost eta lau
hilabeteko atxiloketa zigorra betetzera eta
baita urtebete, sei urte eta zazpi urteko

gaitasungabetzea betetzera ere. Gobernu
espainolak bi guardia zibil indultatu zituen.
Zigortuak izan ziren agenteetatik bi, Lasa
eta Zabalaren kasuan ere kondenatuak izan
ziren. Prozesuak iraun zuen urteetan Jokin
Olanok heriotza-mehatxuak jaso zituen,
telefonoz eta eskutitz bidez. 1984ean bi
bonba jarri zizkioten, bata dendan eta bestea kotxean, eta denda harrikatu zioten.
Mehatxuetako batean zioten, “torturak salatu izanagatik” gertatu zitzaiola guztia.
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Argazki-laburpena

5

1. Taula

Frankismoaren azken urteetatik 1978ko Konstituziora arte.

1956-1978
GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK
			
Por el DRIL
ETA eta KAA
Talde parapolizialak,
“inkontrolatuak”
eta “Guerrilleros
de Cristo Rey”

Kontaketa

Hildakoak

Atentatuetan

1

Zaurituak

Guardia zibil bat kuartelean gauzatu zuten atentatuagatik

1

Beste urraketa batzuk

Heriotza-mehatxuak

Zehazteke

Denden kontrako atentatuak

2

Rafa Diez sindikalistaren bahiketa ahalegina

1

		
		
Zaurituak
		
Estatuko
		
Segurtasun
Indarrak
		
Beste urraketa batzuk
		

Balaz (2) edo gomazko pilotaren inpaktuagatik
ingresatuak (1)

3

Manifestalditan, grebatan eta protestetan
bereizi gabeko jipoiak

Zehazteke

71 atxiloketetatik tortura salatu dutenak

14

Isunak, nortasun agiriak erretiratzea....

Zehazteke

Ordena Publikoko Auzitegiak (TOP) epaitutako lasartearrak, 1977ra arte ematen dira.
Auzien %25 diktadorea hil ondoren tramitatu ziren.
Estatuko instantziak

70
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1956 eta 1977 urte bitartean eman ziren 11 salbuespen-egoeretatik,
Lasarte eta Lasarte-Orian eragina izan zutenak 7 izan ziren guztira,
Espainolen Foruaren 12,13,14,15,16,18 artikuluen ezabaketarekin.
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2. Taula

Konstituziotik Lasarte-Oria eratu zen arte 1986eko otsailean.
1979-1985
GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK
			
Terrorismoaren
biktima moduan
errekonozitua

Hildakoak

Atentatu batean

Hildakoak
Atentatuetan
		
		
Bahiketa eta zangoan tiroa (enpresa bateko zuzendaria)
		Zaurituak
Atentatuetan: 5 guardia zibil, polizia 1,
		
udaltzain 1, zibila 1
		
		
ETApm,
ETAm,
		
TAI-KAA,
ETA
		

Kontaketa
1
2
1
8

Banketxeen kontrako atentatuak,
kalte pertsonalik gabe

7

Hainbat enpresen aurkako atentatuak,
kalte pertsonalik gabe

8

		Beste urraketa
		batzuk

ELA-STVren kontrako atentatuak

1

PSE-PSOE eta UGTren egoitzen kontrako atentatuak

1

		

Matrikula frantsesa zuten kamioien kontra

2

		
		

Bahitu, bere kotxeak lapurtu eta herritik gertu
zegoen eremu batean utzi zituzten lotuta

4

		

Estortsio ekonomikoa

Sabotajeak,
kale borroka eta
protesta bortitzak

Matrikula frantsesa zuten ibilgailuei su ematea

3

Banketxeei erasoak 		

1

Beste enpresa batzuei erasoak

1

EIAko bi militante erasotu eta jipoitu

1

Ideologia desberdineko pertsonei mehatxuak

Talde parapolizial
“inkontrolatuak”

Zehazteke

Zehazteke

Taberna eta beste hainbat leku abertzaleen aurkako atentatuak

3

HBren egoitzan bonba 		

1

HBko zinegotzi baten etxean bonba

1

Ezker abertzalearen kide edo jarraitzaileen kotxeen aurka atentatuak

2

Mehatxuak ezker abertzaleko gazte, kargu publiko eta kideen kontra

Zehazteke
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Hildakoak

Kontaketa

Ordena Publikoaren Indarrek gauzatutako tiroengatik (FOP)

1

		

Erietxean ingresatua min larriengatik

1

		Zaurituak
		
Segurtasun
Indarrak
		
Beste urraketa batzuk
		

Bereizi gabeko jipoiak manifestaldi,
greba eta protestetan

Indeterminado

31 atxiloketetatik torturak salatu dituztenak

11

Ikerketa eta kontraste sakonagoa behar duten kasuak

1

3. Taula

Lasarte-Oria eratu zenetik gaur egunera arte.
1986-2013
GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK
			

Kontaketa

		
Hildakoak
		

Atentatuetan

3

Bahiketa eta hilketa

1

Zaurituak

Atentatuetan

3

ETA, ETApm, ETAm,
		
KAA
		
		Beste urraketa
batzuk
		

Atentatuak enpresen aurka, kalte pertsonalik gabe

4

Bahitu, kotxeak lapurtu eta herritik gertu zegoen eremu
batean utzi zituzten lotuta edo ez

2

Bizkartzaina izan duten pertsonak

27

		

Estortsio ekonomikoa

Talde parapolizialak,
“inkontrolatuak” eta
eskuin-muturreko
taldeak

HBren egoitzaren aurka		

1

Ezker abertzaleko alkateari eta zinegotziei heriotza-mehatxuak (bala eta guzti)

3

Taberna eta beste hainbat leku abertzaleen aurkako atentatuak

5

Ezker abertzalearen kide edo jarraitzaileen kotxeen aurka atentatuak

3

Landaberri Ikastolari su eman zioten

1

Ezker abertzaleko gazte eta kideei mehatxuak eta pintadak

72
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		Zaurituak
		

Kontaketa

Larriki zaurituak

3

Bereizi gabeko jipoiak manifestaldi,
greba eta protestetan

Zehazteke

		
Segurtasun
Indarrak
		
Beste urraketa
		batzuk
		

90atxiloketetatik tortura salatu dutenak

26

Komisaldegitik kanpo gauzatutako itaunketak irainekin

1

Lanetik kanpo gauzatutako ekintzak gehiegikeria larriekin

2

Informazio gehiago behar duten kasuak

4

		

Gurutze Gorriko lehendakaria erasotua eta mehatxatua

1

		
Zaurituak
		
		

Martin Moreno Garcia, PSE-EEko zinegotzia erasotua

1

Manifestaldietan zauritutako poliziak, guardia
zibilak eta ertzainak

Zehazteke

Ana Urchueguia alkatesari erasoak, irainak eta mehatxuak
PSE-EEko alkate eta zinegotziei pintadak mehatxu eta irainekin

Hainbatetan

Plenoetan eta udaletxean indarrez sartzea

Kale borroka,
sabotajeak eta
protesta bortitzak

Molotov koktelak udaletxeko“ETA ez-ETA no” banderolaren kontra

1

PSE-EEko zinegotzi baten etxebizitza erasotua

1

PPko zinegotzi baten gurasoen etxebizitza erasotua

1

Herriko Etxearen (Casa del Pueblo) kontrako eraso eta sabotajeak

5

Batzokiaren kontrako erasoak

2

Bizilagunen desalojatzeak suak eragindako kearengatik

2

Fiskal baten bizilagunaren etxea erasotua leihoz nahasi zirelako

1

Ertzainen etxebizitzetan erasoak

2

Ertzaina baten kotxeari su eman zioten

1

Ertzaintzaren ibilgailuen kontrako erasoak

2

Erasoak enpresei, banketxeei, Epaitegiari eta Correos-i erasoak

25

Telefonicako kabinak, eta hiri-altzariak erre

13

Lineako autobusa harrikatu

1

Matrikula frantsesa zuten auto-kontzesionarioen kontra erasoak

7

Bonba mehatxuak 		
Mehatxuak Ideologia desberdineko pertsonei

Hainbatetan
Zehazteke
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Beste indarkeria eta
sufrimendu ekintza batzuk

6

Txosten honek, Lasarte-Orian gertatutako giza eskubideen urraketen berri
emateaz gain, herrian gertatutako beste indarkeriazko ekintza batzuen berri ematea ere badu xede, betiere motibazio politikoarekin lotura badute. Eraso horiek,
aitorpen edo erreparazioari dagokionez dituzten inplikazioak ezin dira alderatu
aurreko puntuetan aipatu ditugun giza eskubideen urraketekin.
Atal honetan sartzen dira giza eskubideen nazioarteko estandarretan sartzen
ez diren sufrimenduak, baina jasandako indarkeriazko testuinguruaren ondorioz
sortu direnak. Ez dakigu, esaterako, udalerri honetan Segurtasun-Indarreko kideen artean zenbatek egin duten beren buruaz beste, halakorik egon bada, edo
zenbatek izan dituzten ondorio psikologikoak bizi izandako tentsioaren eta egoeren eraginez. Ez dakigu, halaber, indarkeriaren eragina jasan duten udalerriko
biztanleek zer-nolako ondorioak izan dituzten.

Badakigu heriotza eta sufrimenduak sortzen direla askatasunik gabe dauden pertsonen
baldintza bidegabeen eta isolamendu luzeen ondorioz. Badakigu pertsona ugari istripuetan
hil direla, presoak beren senideak bizi diren herrietatik milaka kilometrotara daudelako; badakigu egoera horrek zer-nolako eragina duen adinekoengan eta gaixoengan, ezin dituztelako
kilometro horiek egin autoz; badakigu badaudela ulertzen ez dituzten egoerak pairatu behar
dituzten haurtxoak…
Hainbat urtetan zehar, indarkeria mota guztien aurrean Gesto por la Paz taldeak agerraldi
isilak egiten zituen. Lasarte-Oriako Bakeraren Aldeko Elkartea ere 1986tik aurrera agerraldiak
egiten hasi zen, Ana Rosa Gomez Moral Bake Hitzak aldizkariaren zuzendaria eta 2004an “Un
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gesto que hizo sonar el silencio”56 liburuaren egilea: “praktika hori antidoto bikaina da herio
tzaren logika onartzearen aldeko erantzunei aurre egiteko” 57.
“Edozein heriotza” esaten denean, indarkeria hori gauzatzen duen pertsona bat,
berak egindako erasoaren ondorioz hiltzen denean ere kontuan hartu behar dela
esan nahi da. Hori da Gesto por la Paz koordinakundearen bereizgarrietako bat eta,
agian, baita herritar gehienentzat ulertzeko eta onartzeko zailena den printzipioetako
bat ere. Hala ere, praktika horrek eskatzen duen ahaleginak barneko eta kanpoko
humanizazio mekanismo garrantzitsuak hartzen ditu barne; izan ere, alde batetik, indarkeriak ezarri nahi duen hildako onen eta hildako txarren moral bikoitza hausten du
eta, beste alde batetik, herritarrak babesten ditu indarkeria horren zenbait ondorio
onartzeko tentaziotik.
Printzipio hori onartzea zaila da; izan ere, zabaldu den uste orokorraren arabera,
praktika horrek biktimak eta borreroak berdindu egiten ditu. Ez da hala. Gesto por
la Paz koordinakundeak berdintzen duena bizitzaren goreneko balioa da, eta hori ez
du oztopo aldi berean inolako leungarririk gabe indarkeria mota oro arbuiatzeko eta,
beste ezeren gainetik, gizaki batek beste bati eragin dakiokeen bidegabekeriarik
handiena arbuiatzeko. Hala, Gesto por la Pazek gaitzesten duena giza bizitzen alferrikako galera da, bizitza horien jabeak hil edo erail aurreko uneetan egiten ari zirenari
buruz dugun iritzia edonolakoa izanik ere. Hildakoek bizirik zeudenean egindakoa
epaitzeak honako eztabaida hau dakar: batzuentzat terrorismoa dena, besteentzat
heroien lana da; batzuentzat erailketa hutsa dena, beste batzuentzat askatasunaren
aldeko sakrifiziorik gorena da; batzuentzat bizia demokraziaren alde ematea dena,
besteentzat zapaltzailearengandik askatzea da. Hala ere, norberaren balio-kodea
gorabehera, eta guk gure indar guztiekin defendatzen ditugun balioak edozein direlarik ere, hildakoen azken egia da bizia galdu dutela. Ondorio horrek bere horretan
jarraituko du, baita indarkeria bukatzen denean ere.
Ondorengo hauek dira Lasarte-Orian zerikusia duten kasuak, hala gertakariak herri horretan izan direlako nola horietako protagonistak herrian jaio edo bizitakoak direlako, gertakaria
beste nonbait izan bada ere. Hona hemen bi kasuak:
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GESTO POR LA PAZ DE EUSKAL HERRIA koordinakundea (2013), Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen

Zuzendaritzaren laguntzarekin editatua.
57

GOMEZ MORAL, Ana Rosa. Contra todas las muertes. Bake Hitzak, 54. zk., 2004ko maiatza, 19.-22. orrialdeak.
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Heriotza ondorio izan duten kasuak
Trafiko-istripu batean hildakoak preso zegoen senide bat bisitatzera zihoazenean
• Argi Iturralde Ormaetxea, 73 urtekoa, Lasarte-Oriako bizilaguna eta Juan Carlos Balerdi presoaren ama. Almerian zegoen preso. 2003ko otsailaren 28an istripu batean hil zen, Albaceten,
Tobarra inguruan. 1.032 kilometrotara El Acebuche (Almeria) dagoen kartzelara zihoan. Bere
senarra Joxe Balerdi ere larriki zauritua gertatu zen. Beste ibilgailuan zihoazen bidaiariak ere
zaurituak gertatu ziren eta haietatik bat larriki zauritua.
• Iñaki Balerdi Iturralde, Argi Iturralderen semea eta Juan Carlos Balerdi presoaren anaia, 43
urtekoa, Lasarte-Oriako bizilaguna. Istripu berean hil zen, 2003ko otsailaren 28an. Familia
Almeriako kartzelara zihoan eta ezagutzen ez diren arrazoiengatik kotxea errepidetik irten
zen Albaceten, hesi baten kontra jo eta errepide erdian geratu zen eta beste ibilgailu bat
haien kontra kolpatu zen 22:45ean. Bere aita Joxe larriki zauritua gertatu zen.

Estatuko Segurtasun Indarrekin enfrentamenduan hil direnak
• Pablo Gude Pego. 29 urtekoa, Errenterian jaioa, Komando Autonomo Antikapitalisten kide.
1984ko abuztuaren 13an Lasarten zegoen komandoko kide batekin, Citroën kontzesionarioan bonba bat jartzeko prest eta paisanoz jantzitako guardia zibilek atzeman zituzten.
Emakumeak ihes egitea lortu zuen baina Pablok sei tiro jaso zituen, haietako bat ahoan.
• Mikel Kastresana Razkin. 30 urte, Lasarten jaioa, 1988ko irailaren 23an Poliziak gauzatutako
bost tirok hil zuten. Mikel Kastresana ETAko militantea zen. Momentu hartan Donostiako
Gipuzkoa plazan zegoen neska-lagun batekin, polizia talde baten atzeman zituen eta denbora gutxian tiroketa bat gertatu zen, gaur egun oraindik ere argitu gabe dagoen tiroketa.
Polizia bat zauritua izan zen. Mikel Kastresana hil egin zen tiroketaren ondorioz eta bere
kidea Begoña Uzkudun atxilotua izan zen. Bala-inpaktuak oso gertutik egin ziren baina
gaur egun oraindik gertatutakoaren inguruan bi bertsio daude.

Zaurituak ondorio izan dituzten kasuak
Kartzelara senideak bisitatzera zihoazela trafiko-istripuan zaurituak
• Joxe Balerdi Mintegi, 74 urtekoa. 2003ko otsailak 28an, semearekin eta emaztearekin
zihoan, Almerian preso zegoen bere beste semea bisitatzera, Juan Carlos Balerdi. Espetxea
Lasarte-Oriatik 1.032 kilometrotara zegoen El Acebuche (Almería). Albaceten istripu bat izan
zuten beste kotxe batekin talka egiteagatik. Egoera larrian eraman zuten lehenik Hellineko
Eskualdeko Ospitalera eta ondoren Albaceteko Ospilera, bertan operatu zuten eta hilabete
egon zen ingresatua. Istripuak betirako izango zituen kalteak eragin zizkion.
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Estatuko Segurtasun Indarrekin enfrentamenduan zaurituak izan direnak
• Manuel Isasa Iturrioz. 1976Ko apirilak 6an, Guardia Zibilak tirokatutako dum-dum bala batek zauritu zuen, Nafarroatik muga pasatzen ari zela. Beste 28 presorekin batera -haietako
batzuk lasartearrak ere bai- Segoviako espetxetik ihes egin zuen eta menditik Iparraldera
bidean zeuden guztiak. ETApm-ko kide zen.
• Antxon Karrera Azurmendi. 1979Ko abenduaren 3an, Oiartzunen lapurretan ari zela atxilotu
zuten, bala batek zauritu zuen, segurtasun-guarda batek egindako tiroengatik. ETApm-ko
kide zen.
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Testigantzak eta iritziak:
indarkeriaz eta iraganeko eta
egungo bizikidetzaz

7

Txosten hau egiteko hogei bat pertsonen testigantzak jaso ditugu: hamairu
gizon eta hamar emakume izan dira guztira, halere beste hainbat pertsonekin
kontrasteak eta kontsultak ere egin ditugu, nahiz eta euren izen abizenak ager
tzen ez diren. Guztiak bi izan ezik Lasarte-Oriakoak dira edo bertan bizi dira. Esan
beharra dago, pertsona batzuentzat ez dela erraza izan iraganean gertatu ziren
egoera dramatikoak gogoratzea eta oraindik ere bizitza normal bat egitea galarazten dien minaz eta sufrimenduaz hitz egitea.
Elkarrizketatuen artean, biktimak eta biktimen senideak daude, iraganeko
eta egungo ordezkari munizipalak, aktibista sozialak, herriko bizitza sozialeko
erakundeetan erantzukizuna duten karguak... Elkarrizketatuen multzo osoak,
Lasarte-Oriako errealitatean ematen diren sentsibilitate anitzak irudikat zen ditu.

Elkarrizketatuekin egin ditugun bilerak bi motatakoak izan dira: kasu batzuetan gai zeha
tzen inguruan aritu gara, bildutako datuak euren bizipenekin kontrastatu nahi genituelako,
zuzeneko informazioa jaso nahi genuelako. Beste batzuekin berriz elkarrizketa formatua erabili
dugu. Biolentziak modu pertsonalean nola eragin dien galdetu diegu, herrian inpaktu gehien
izan duen gertakariez galdetu diegu. Biktimekin egin den lanketaren inguruan eta izan duten
errekonozimenduaren inguruan ere hitz egin dugu. Bizikidetzaz eta memoriaz ere aritu gara.
Badakigu, txostenak hartzen duen denbora-tartea hirurogei urtetako dela, memoria selektiboa eta ahula dela, eta oroitzapenak norberak duen ideologiaren edo jarrera politiko eta
sozialaren ikuspuntutik adierazten direla. Gainera hainbat egoera eta xehetasun ez dira hemen agertuko, baina ez guk hala nahi izan dugulako, baizik eta oroitzapenak, dokumentuak,
datuak, datak... galdu edo ahaztu direlako.
Ez genuen medikuaren txostena aurkitu eta ezta salaketaren kopiarik ere.
Polizia etxera etortzen zen bakoitzean dena eramaten zuten, karpetak... Bidasoaren
bestaldean erositako diskoak eta guzti, han legalak ziren baina hemen ez.
Beste kasu batzuetan familiaren parte batek ez zuen bestearekin hitz egiten jasotako mehatxuen inguruan (telefonoz, eskutitz edo pintaden bidez...) eta batzuek edo guztiek bizitako
egoera biolentoen inguruan, elkarren artean babesteko egiten zuten.

78

/ Testigantzak eta iritziak: indarkeriaz eta iraganeko eta egungo bizikidetzaz

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

Dianak margotzen zituzten eta ezabatu egiten nituen, etxetik irten eta lanera bidean ikusi ez zitzan.
Orain dela gutxi arte ez nekien mehatxatu gintuztela, gure historia egunkarietan
agertu zen eta ez zuten guk berriz hitz egiterik nahi. Ez zidaten ezer kontatu babesteko eta gertatutakoak nigan eraginik ez izateko.
Hasiera batean elkarrizketatuak izen abizenekin agertuko dira eta orokorrean eta herri mailan, eman diren gertakari biolentoek, beraiengan izan duten eragina azalduko dugu. Ondoren
agertuko diren iritziak zeinek bota dituen ez dugu esango, salbuespenak salbuespen noski,
garrantzitsuena delako zer esaten den eta nola esaten den. Esaten denarekin ados egon
gaitezke edo ez, baina nork esaten duen baldintzatu gabe. Lasarte-Orian, iritzi hauek guztiak
elkarrekin bizi direla ezagutzea da helburua azken batean, gainera erantzun guztiak ez dira
portaera hermetiko baten emaitza, nahiz eta egon badauden.

Maila pertsonalean edo familiartean, orokorrean gertatu denaz
Jesus Mª Zaballos de Llanos, Lasarte-Oriako alkatea: ETAren mehatxuengatik
zerrendak osatzeko edo bizitza normalizatu bat izateko zailtasunak sortu zirenean
“parakaidista” izatea proposatu zidaten. Hau da, herrikoak ez diren pertsonak dira
baina gatazka dagoen lekuetan aritzen dira lanean. Aurrera pausu bat eman eta
baietz esan nuen. Ni orduan Gazte Sozialistetakoa nintzen, asko bidaiatu dugu eta
errespetatuak izan gara eta Espainiako gainontzeko kideek oso ausartak ginela esaten ziguten.
Pablo Barrio Ramirez, Lasarte-Oriako alkate ohia Bildurekin eta egun EH
Bilduko zinegotzia: Bost urte ETAren indarkeriarik gabe, baina Estatuak gerrako
estrategia mantentzen du oraindik ere. Taberna batean gertatutako istilu bat terrorismo bihurtzen dute. Euskal presoak dispertsatuak jarraitzen dute, baita oso gaixo
daudenak ere, Ibon Fernandez lasartearra esate baterako. Zein da Elgorriagak eta
Galindok zuten gaixotasuna?... Hiru hilabete eskas pasa dira, Ibonen aldeko manifestaldi batera Baionara zihoazen lasartearrak, mugan identifikatuak eta grabatuak
izan zirenetik. Zein da euren delitua? Hau da etorkizun baketsu bat izateko behar dugun bizikidetza mota? Udaletxeko Bizikidetza Mahaian guztiok partekatzen
dugu hau eta ziur nago, benetan ez dugula iragana errepikatzerik nahi. Gogorra da
hau esatea baina benetan Estatuak hala izatea nahi duen zalantzak ditut. Horixe da
lan honetan jarraitzeko arrazoietako bat.
Ana Urchueguia Lasarte-Oriako alkatesa ohia: Ni 1975ean klandestinitatean
nengoen partiduan. Zuzendaritzan 80.urtean sartu nintzen. Enrique Casas hil zuten
egunean, justu lehenago nik deitu nion bronka botatzeko, bi mitin nituelako aldi
berean. “Zergatik egiten dizkidazu gauza hauek Enrique?” esan nion. Zoritxarreko
garaiak izan ziren haiek. Froilanen atentatuak asko markatu ninduen, baina benetan
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marka ninduena Zaragozako atentatua izan zen, Fernando Mugikaren eta Enrique
Casasen atentatuek ere bai. Beldur gehien ematen zidan gauza zen lankide bat lurperatzea eta hori ere bizitu nuen.
Mayi Bengoetxea Agirresarobe, miembro de Podemos: “Pertur” desagertu zenean 1976an lehen lerroan nengoen Buen Pastorreko itxialdi batean. Juan
Usabiagarekin batera amnistiaren aldeko lehen Gestora ireki genuen Lasarten. Juan
María Bandresekin erlazioa genuen. Behin lurrera bota ninduten Bulebarreko protesta batean, poliziak eskuetan nuen papera kendu eta zapaldu egin zuen.
Pello Sasiain Iturri, PNV eta EAko kide ohia, Elkarbiziko partaide eta
Bizikidetza Taldean parte hartzen du: 15 urte nituenean Santa Barbarako mendizaleen taldekoa nintzen, Erketz euskal dantza taldean parte hartzen nuen eta
pixkana gau-eskolako dinamikan sartzen hasi nintzen. Ondoren euskal kulturaren
asteak etorri ziren. Handik, ikurriñak jartzera ausartu ginen batzuk, debekatua zegoen orduan. Gure inguruko hainbat gaztek beste metodo batzuetara jo zutenean,
guk esaten genuen “erailtzea ez dela euskaldunon kontua”. Humanismoaren euskal
tradizioaren ildotik gindoazen gu, sufrimenduaren debeku foralaren eta “gizakiari
bizia zor zaio” esaeraren ildotik. ETAk tradizio kultural hori hautsi zuen, bere herria
mehatxatu eta bere kontra atentatu zuen.
Nekane Esnal Kastresana, Amnistiaren Aldeko Gestoren kide: Segoviako ihesak
asko hunkitu ninduen, herriko jendea zegoen bertan. 1975eko fusilamenduak ere
gertutik bizi izan nituen, nire etxepean txikitako lagunak nituen eta fusilatua izan
zen Angel Otaegiren lehengusuak ziren, horren inguruan hitz egiten genuen. Anaiarreba asko gara familian eta oso gazte nintzela lanean hasi behar izan nuen. 14
urterekin Iparraldera joan nintzen eta lan egiten nuen frantsesa ikastearekin batera.
Nik abertzale eta sozialista izan nahi nuen eta lagun batzuekin batera Donostiako
PSOEren egoitzara joan nintzen, zerbait egin nahi genuen, baina harritu ninduen
han inork ez zuela euskeraz egiten. Jose Ramon Ansa Andoaindar gaztearen erailketa gertutik bizitu nuen, Andoaingo festak ziren. Guardia zibil batek Gladys del Estal
hil zuenean Tuteran nengoen, jende mordoa korrika, beldur handia pasa nuen. Urte
haietan bortxaketak eman ziren eta emakumeen erailketak “Inkontrolatuen” aldetik.
Felix Perez Carrasco, CCOO eta PCE-EPK taldeetako sindikalista ohia: 1970ean
nire bila etorri ziren baina ez ninduten harrapatu. 1971n, Polizia etxera etortzen zen
askotan ni harrapatu nahian, errudun sentitzen nahiz amak sufritu zuenagatik. Horrela
izan zen luzaroan. 1972ko urrian, gaueko erreleboaren ondoren nire bila etorri ziren,
goizeko seiak ziren eta atxilotu egin ninduten.
Tomas Arrizabalaga, Herri Batasunako zinegotzi ohia. 1974an COU ikasten ari nintzela, Peñaflorida Institutuan, manifestaldiak egiten genituen eta beste
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lagun batzuekin batera atxilotu ninduten eta Gobernu Zibilera eraman gintuzten.
1975eko ekainean salbuespen-egoera bizi izan genuen eta atxilotu egin ninduten
berriro. Lehenengo Gobernu Zibilera eraman ninduten zazpi egunez eta ondoren
Martutenera, 15 egun pasa nituen bertan. Epaileak absolbitu egin ninduen baina
salbuespen-egoeran geundenez, gobernadoreak esan zuen kartzelara joan behar
nintzela. Kartzelatik atera nintzenean fabrikara joan nintzen eta kaleratu egin ninduten, kale gorrian geratu nintzen.
Begoña Urroz Ibarrola, Begoñitaren ahizpa: Gurasoek asko sufritu zuten Ernest
Lluch hil zutenean. Egun batzuk lehenago bere posta-txartela jaso zuten, ezagutu
nahi zituela eta etortzeko asmoa zuela esaten zuen bertan, haiek besarkatu nahi zituela. Baina ETAk hil egin zuen.
Jesus Marcos Olaya, Bakearen Aldeko Elkarteko kide Lasarte-Orian: Niretzat
inflexio puntua Gipuzkoako gobernadore militarraren atentatu mortala izan zen, bere
emaztea eta semea ere atentatu hartan hil ziren, 1986an. Baita oinezko bat ere eta
hainbat pertsona larriki zaurituak izan ziren, haietako bat Lasarte-Oriakoa zen, eta
txoferra.
Alejandro Saenz Muriel, PPko zinegotzia: Nire konpromiso politikoak familiaren
historiarekin zerikusi handia du. Batetik terrorismoaren urte guzti hauetan, gaizkien
pasa dutenek, erreparazioa merezi dutelako bai Instituzioen aldetik eta baita gizartearen aldetik ere. Baina justizia eta askatasun sentimenduek politikan aritzera eraman
ninduten. Sentimendu hauek egiten ditugun proposamen guztietan islatzen dira.
Kike Intxausti, Bizikidetza Taldekoa, Elkarriko kide ohia: Maila orokorrean eman
den biolentziak, herri mailan eman denak baino gehiago hunkitu nau. ETAk behin
betiko su etena aldarrikatu zuenean, lasaitu handia hartu nuen, ETA okerreko bidean
zegoelako, krudelkeria izugarria adierazten zuelako, geroz eta gehiago, eta gizartearen gehiengoak ez zuen haiekin bat egiten. Eta ondorioz, ezker abertzalea bere sona
galtzen hasi zen. Oroimenean ditut oraindik emozionalki ukitu ninduten gertakari
bortitzak: Ryanen erailketa, Arregi eta handik gutxira 23-F, Batallón Vasco Español,
GAL, Brouarden erailketa azaroaren 20an, Zabalza, Yoyesen exekuzioa, Hipercor-eko
sarraskia, Josu Muguruza hil zutenean berriz ere azaroak 20an, Mikel Kastresanaren
“heriotza”... Kale borrokaren ausarkeriazko ekintzak ere ez zitzaizkidan batere gustatu
eta ezta gure herri eta eskoletan ematen zen etengabeko beldurraraztea ere. Baina
benetan inpaktatu ninduena Ortega Lara zulotik ateratzen ikustea izan zen; hezur eta
haragi zegoen. ETAk, bahituak zituen pertsonak ondo tratatzen zituela esaten zen,
baina momentu hartan konturatu nintzen ez zela horrela. Irudi ikaragarria izan zen.
Eta Miguel Angel Blancorena hamar egun beranduago zer esanik ez; banekien gerta
zitekeela baina ez nuen sinetsi nahi, krudelkeria izugarria izan zen eta gainera LasarteOrian azaltzea... ez dakit zergatik baina utzi zuten lekura joateko beharra sentitu nuen.
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Maila pertsonalean edo familiartean, herrian gertatutakoaz
Jesus Mª Zaballos de Llanos, Lasarte-Oriako alkatea: Zortzi urtez bizkartzainekin
bizi izan naiz. Bizkartzainekin bizi izan garenok “tara” bat dugu. Inkontzienteki, lekuren batean nagoenean ez naiz inoiz ateari bizkarra emanez esertzen. Zebrabideetan
atzeruntz begiratzen dut.
Ana Urchueguia, Lasarte-Oriako alkatesa ohia: Haurdun nengoela, hiru hilabeteko
haurdunaldiarekin, Herriko Etxea (Casa del Pueblo) erasotu zuten eta nire bizkartzainek tiro egin zuten, bala gordeta daukat. Gauza asko ditut kontatzeko. Terrorismoak
maila pertsonalean eta familiarrean eragin dit. HB bigarren indar politikoa zen udaletxe batean buru izatea, etengabe liskarrak izatea, manifestaldiak, atentatuak, kamioiak
erretzen zituzten, kontainerrak... etengabeko bandalismoa beldurgarria zen. Ohituz
joan nintzen eta normalak ez diren gauzak normaltzat jotzen nituen. Bizitu dudan
egoerarik larrienetariko bat izan da, udaletxe baten buru izan eta aldi berean hilko
nauten beldur izatea. Eta beste egoera larri bat, bizkartzainekin bizi behar izatea
1984ko otsailetik, 2011ra arte gutxi gora behera, 1998an ETAren su etena eman zenean izan ezik. Horrek galera handiak sortu dizkit familian, ezin nuen familiarengana
bisitan joan, horrelakoetan oso zorrotza izaten nintzen, ezin nintzen senideen etxera
joan. Ez ditut gutunak hartu urte askoan, ezin naiz eseri ateari bizkarra emanez... Kalera
joaten banintzen banekien arriskuan egon nintekeela... Jendea bisitan joaten zen baina bizkartzainak ikustean alde egiten zuten. Nire seme-alaben haurtzaroa galdu dut,
ezin nuen kotxea gidatu edo autobusa hartu. Ezin nuen joan arropa erostera, ahaztu
egin zait nola egiten den, bizipen guzti hauek pertsona bakarti batean bihurtu naute.
Horrelako egoerek markatu egin naute, bizkar gainean pilatzen joan zaizkit eta gogortu egin naute, ez naiz negar egiteko gai. Ezin izan dut Froilanen hilketagatik negar egin
oraindik. Hileten oroitzapenak, bakardadea... errefortzu moduan joaten zen jendea
hiletetara, polizia bezala... Mutil gazte haren hiletan bere familiak sentitu zuen bakardadea droga kontuekin erlazionatu zutelako, bere aita taxista zen, ni familiarekin izan
nintzen baina hiletan apal jokatu nuen.
Pablo Barrio Ramirez, Lasarte-Oriako alkate ohia Bildurekin eta egun EH Bilduko
zinegotzia: Badirudi, Estatuak gauzatutako giza eskubideen urraketak, frankismoan,
trantsizioan eta GALen garairaino, ba bai, onartzen dela gertatu direla, baina behin demokrazia ezarritakoan, ordutik aurrera... ba ez. Gainera behin esan zidaten “zu alkate
izateak frogatzen du demokrazian bizi garela”. Nik uste justu kontrakoa frogatzen duela, benetako demokrazia batean ni ez nintzateke inoiz alkate izango. Hori gertatu zen,
Lasarte-Orian, berrehun bat pertsona zeudelako, epailearen sententziarik ez zutenak
eta halere hautagai izateko aukera izan ez zutenak. Hauteskundeak baino hiru hilabete
lehenago ez zitzaidan ezta burutik pasa ere listetan joatea. Berrehun pertsona horiei ez
zaie inongo eskubiderik urratu? Demokrazian ez da horrelakorik gertatzen…
Josu Elespe Pelaz, Froilan Elespe Inciarteren semea: Aita hil zuten egunean
Ataunen nengoen eta lagun batek deitu zidan. Lagun honek irratian entzun zuen nire
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aita hil zutela eta deitzea erabaki zuen. Iritsi nintzenean ezin nuen polizia-lerroa pasa
eta horri eskerrak, momentu hartan ez nuen aitaren gorpua ikusi. Nire ama deseginda
zegoen erabat, normala den bezala, etxea jendez beteta zegoen eta anaia momentu
hartan Eskozian zen.
Tomas Arrizabalaga, Herri Batasunako zinegotzi ohia: Lasarte-Orian gertatutakoen
artean gehien hunkitu ninduena Mikel Kastresanaren heriotza/erailketa izan zen,
Balerdiren amaren heriotza [Argi Iturralde] istripu baten ondorioz eta Froilan Elesperen
erailketa. Horiek dira gogoratzen ditudan unerik gogorrenak herrian. Froilanen erailketa momenturik gogorrenetarikoa izan zen, batetik alderdi mediatikoa eta plenoa, baina
herritarrak ere lur jota zeuden, nabari zen zerbait ikaragarria gertatu zela. Oso gogorra
izan zen, gauza asko partekatu genituen elkarrekin legealdi haietan. Froilanen kasuan
askotan pentsatu izan dut jainkoa izatea gustatuko litzaidakeela, denboran atzera egiteko, eta gertatu izan ez balitz askoz hobe. Hau guztia ondoren pentsatu dut, ze urte
haietan jota nengoen, ezin nuen pentsatu ere egin.
Mayi Bengoetxea Agirresarobe, Podemos-eko kide: Franko hil aurretik, asko
borrokatu genuen Eskola Publikoa duintzeko eta han izan ginen hamabi emakume,
Okendo Plazan egin zen deialdian. Eskolaren egoera salatu nahi genuen: garbitu gabe
zegoen, margotu gabe, irakaslerik gabe... oso gaizki tratatu gintuzten. Leihatilaz leihatila aritu ginen eta ez ziguten kasurik egiten, baina behin Hezkuntza ministroarekin
biltzea lortu genuen Donostiara etorri zen batean, Villar Palasírekin, eta lortu genituen
hainbat gauza.
Begoña Urroz Ibarrola, Begoñitaren ahizpa: Urte batzuetan herriko banketxeen
sukurtsaletan bonbak jartzen zituzten eta nire familiak zapata-denda bat zuen Bilbao
Bizkaia Kutxaren parean, kale nagusian. Gutxienez bi aldiz txikitu ziren dendako kristalak, kalearen bestaldetik zetorren hedatze-uhinaren ondorioz. Behin gauez deitu
ziguten gertatutakoaren berri emateko eta akordatzen naiz aitak esan zuela haserre:
“Nahikoa da, alaba hil didate eta nahikoa dugu horrekin!”.
Kike Intxausti, Bizikidetza Taldekoa eta Elkarriko kide ohia: 10 urte nituen Begoña
Urroz hil zutenean, baina urte askoren ondoren jakin nuen DRIL-ek hil zuela eta ez ETAk.
Onartu beharra daukat, Lasarten gertatu ziren lehengo erailketen aurrean hotz jokatu
nuela, Huegun, Herrero, Sáenz, Urritegui eta Garziandia Guardia Zibilaren eskutik, dokumentuetan begiratu behar izan dut euren izenak gogoratzeko. Mikel Kastresanarena oso
gogorra izan zen, nik uste dut lurrean zegoenean errematatu zutela. Morcillorenak gogor
jo ninduen, Elkarriren garaian izan zelako. Baina benetan lur jota utzi ninduena Froilan
Elesperen erailketa izan zen, otzikara bat sentitzen dut gogoratzen dudan bakoitzean.
Elkarritik zerbait egiten saiatu ginen zuhurtasun pixka bat lortzeko eta kondenatzea ezinbestekoa zela ulertarazteko, baina ez kenuen ezer lortu. Garbi nuen ezin nintzela pleno
hartara joan, desastre bat izan zen. Pentsatu nuen egoerari aurre egiteko momentua
zela eta Udaletxe parean, Gestok antolatu zuen kontzentraziora joatea erabaki nuen.
Banekien aurpegi txarren bat ikusiko nuela baina gaur egun pentsatzen dut lehenago
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egin behar nuela. Ordurarte ez nintzen ausartu, hemen bandokide izugarriak gara eta
zerbaiten kontra agertzen bazara, norbaiten kontra zaudela ulertzen da.
Alejandro Saenz Muriel, PPko zinegotzia: 90.urtean jaio nintzen, aitona Alejandro ni
jaio baino 5 urte lehenago hil zuten, bere izena jarri zidaten. Nire aiton-amonak Lasarte
aukeratu zuten bizitzeko eta euren familia osatzeko. Gurasoen etxetik metro gutxitara
hil zuten eta uste dut aitarentzat gogorra izan dela hemen geratzea, baina asko miresten dut, hiltzaileak txalotzen zituztenak eta aitonaren heriotza benetan sentitu zutenak
ondo bereizten bazekielako. Askok beldurragatik ez zuten publikoki ezertxo ere esan.
Pello Sasiain Iturri, PNV eta EAko kide ohia, Elkarbiziko partaide eta Bizikidetza
taldean parte hartzen du: Lasarte-Oriarekin zerikusia izan duten gertakari hauek
hunkitu naute gehien: Mikel Kastresanaren heriotza, Guardia Zibilak izan zuen jarrera
beldurgarria herria hartu zutenean, pelikula bat zirudien, ez genuen behin ere horrelakorik ikusi. Froilan Elesperen hilketa, lankidea zen Udaletxean, eta Miguel Angel
Blancoren hilketa. Ikaragarria izan zen guztia.
Nekane Esnal Kastresana, Amnistiaren Aldeko Gestoren kide: Nire lehengusuaren
[Mikel Kastresana] heriotzak gogor jo ninduen. Urte asko zeramatzan herritik kanpo, urte
asko hura ikusi gabe. Hil egin zuten eta ez ziguten agur esaten utzi, basakeria izugarrirekin
tratatu gintuzten. Bere amak, gorpua bertan zela ospatu nahi zuen hileta eta ez, hori ere
ez ziguten utzi. Guardia Zibilak, Donostiako tanatoriotik herriko kanposanturaino “eskoltatu” zuen gorpua, Rodriguez Galindoren zuzendaritzapean. Kanposantuko gela batean
sartu zuten, senideek eta lagun batzuk bertan pasa zuten gaua, Guardia Zibila kanpoan
zegoen bitartean, eskoltatzen. Tanketekin sartu ziren Lasarten, okupazioa izugarria izan
zen. Ez ziguten ezer egiten utzi. Kargatzen hasi ziren eta inguruko tabernetatik jendea
ateratzen hasi ziren eta jotzen. Horietako bat Aldatzekua taberna izan zen; “paseilloa”
egin zieten barruan zeudenei eta jabea, Aitor Uranga, jipoitu egin zuten. Hipodromorako
bidean, beste herri batzuetatik etorritako jendea autobusa hartzera zihoanean, astindua
izan zen. Zaurituak egon ziren eta batzuk anbulatoriora eraman zituzten.
Jose Luis Navarro Armendariz, Danok Kide Lasarte-Oriako Gurasoen Elkarteko
idazkaria: Zauriak sendatuz doaz eta desberdin pentsatzen genuen pertsonen artean zegoen hutsunea betetzen ari da. Orain elkar agurtzen dugu, “agur” bat bada ere garrantzitsua
da. Sentikortasun desberdinen arteko elkargunea Baketik da, lan bikaina egiten ari dira.
Jesus Marcos Olaya, Bakearen Aldeko Elkarteko kide Lasarte-Orian: Euskal hiriburuen ondoren, Lasarte-Oria izan zen Bakearen Aldeko Elkartea sortu zuen lehen
herria. Orduan 18 urte nituen. Lagun batzuk, Zamaburu elizaren azpian zegoen lokal
batean biltzen hasi ginen, Ramón apaizarekin, hamabost egunean behin biltzen ginen
eta momentu zehatz batean gizartearekin konpromisoa hartzea erabaki genuen.
Iñaki Chourraut Echavarri, erretiratutako liburu-saltzailea: 1974ean Zamaburun
bizi nintzen eta egun batean etxetik irteten ari nintzela bi pertsonak erasotu ninduten,
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pistola bana zeramaten eskuan. Paisanoz jantzitako guardia zibilak ziren, kuartelera eraman eta zelda zikin batean sartu ninduten. Han pasa nuen gaua eta hurrengo egunean
Andoingo kuartelera eraman ninduten. “Greba ilegal bat baten buru izatea” leporatu
zidaten. Andoaingo Inquitex enpresan greban geunden. Magistraturako epaiketan,
Txiki Benegasek eta Ramon Jaureguik defendatu ninduten. Epaiketa ikuspegi politikotik enfokatu zuten, sindikatu-askatasunaren alde eginez. Ni CCOOeko kide nintzen eta
Magistraturatik atera nintzenean kuartelera eraman ninduten berriz ere.
Felix Perez Carrasco, CCOO eta PCE-EPK taldeetako sindikalista ohia: Michelinetik
kaleratuak izateagatik lanik gabe geratu zirenak gogoratzea garrantzitsua dela uste
dut. Horien artean Endika Amilibia ohia, zapaldua izan zen etxetik bota zuten arte.
Alargunari esan nahi diot bere senarra miresgarria zela eta jaso dezala nire aldetik bihotzez sentitzen dudan estimua.
Jose Antonio Peña Martin, langile autonomoa: Beti gogoratuko dut herriaren erdi-erdian zegoen Guardia Zibilaren kuartela eta kuartel hark eragiten zigun beldurra;
guardia batzuen probokazioak, batez ere jende gazteari, masailekoak ematen zizkigutenean edo beldurtzeko edo iraintzeko barrura sartuarazten gintuztenean. Horrelakoak
ez jasateko atzetik egiten genuen buelta, lokatz askorik ez bazegoen ez ginen kuartel
aurretik pasatzen, komentuko hesiaren atzetik joaten ginen, errekaren ondotik. Hori ez
da berehalakoan ahazten.
Angel Barrera de Cabo, Partidu Sozialistako zinegotzi ohia Udaletxean eta
Extremadura Etxeko lehendakaria [Casa de Extremadura]: 80. hamarkada hasieran,
funtsezkoa izan zen momentua bizi izan zuen talde sozialistak. San Pedrotan sufritutako
mehatxuez, arrautzen jaurtiketez eta heldualdiez erabat nazkaturik, ordurarte beldurra
sentitu zuen jende askok aurrera pausu bat eman eta geure burua defendatu genuen
eta buila txikitzea lortu genuen.
Neskur Pagola Loiola, dantzaria eta Iñaki Balerdi ohiaren bikotea: Guardia
Zibilaren beldur ginen, kontrolak etengabe... beste hainbat gauzen artean gogoan dut,
20 urte nituela, bi lagunekin kaletik nindoala, hiru guardia zibil tokatu zitzaizkigula parean eta esan ziguten: “Egunon lagunak”. Guk ez genien erantzun eta bueltan ginela
gauza bera esan ziguten. Gure isiltasunaren aurrean batek “Egunon esan dut, tira,
nortasun-agiriak!“ oihukatu zuen. “Aurkeztu zaitezte 12:00ak aldera kuartelean agiriak
jasotzeko”. Ezin genuela esan genien, lanera joan behar genuela. “Ba hirutan, hiruak!”
oihukatu zuen. Eta horrela bizi ginen, zerbait egingo ziguten beldurrez.
Rosa Ormazabal Camarero-Nuñez, ingles-irakaslea eta Ipar Martxa / Nordik
Walkingeko eragilea: Egunero kuartel aurretik pasa behar izaten nuen etxera joateko,
heriotza-mehatxuak egiten zizkidaten. Behin kuartel barruan sartu ninduten gehiago
beldurtzeko. Izugarria, ze gaizki pasa nuen. Gure-Etxea tabernara joaten ziren probokatzera, aspertu egiten ziren eta “hemen gaude” esateko beharra sentitzen zuten.
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Biktimak. Hasi gaitezen hemendik
Orokorrean
Ez dago alde bateko eta besteko biktimarik. Biktimak dira guztiak.
Orain dela gutxi konferentzia batean biktimen inguruko gauza garrantzitsu bat entzun
nuen, izan ere biktimak beti egon baitira, historia guztian zehar, leku askotan, baina
ikusezinak izan dira, ez zuten baliorik izan. Baina biktimak begi-bistan daude orain,
ageriko bihurtu dira eta hori da mende honetako nobedadea: biktimak ezin dira zeharkako garela kontsideratu gatazka batean, hor daude, begi-bistan. Uste dut ikasten
ari garela, kausa on bat indarkerian oinarritzen denean, gero eta autonomoagoa bihurtzen dela eta denborarekin injustizia berdinak errepikatzen direla, hasiera batean
eragotzi nahi genituen injustiziak alegia.
Biktimen inguruan Urkulluk [Iñigo] eta Jonanek [Fernandez] hartu duten bidea orokorrean egokia dela iruditzen zait. Indarkeria jasan duten biktimek Egia, Justizia eta
Erreparaziorako eskubidea dute eta bide horretan gaude; biktimen arteko elkar
tzeak ere egoki ikusten ditut, jendeak euren kontakizunak entzun ditzake. Orain gutxi
egunkari batean, Ondarruko biktima baten kontakizuna irakurri nuen, edonor hunkitzeko modukoa da eta horrelako kasuak ehunka ditugu. Biktimen kontakizunak entzutea
beharrezkoa dela uste dut, eta gai honetan ez dut bereizketarik egiten, beharrezkoa da
humanizatu egiten gaituelako.
Sozialistok, biktimen kontuak oso gertutik bizi genituen, niretzat familiakoak ziren.
Azken urte hauetan ibili naizen giroan, lehen mailako biktimak daudela uste da eta
gainontzekoak bigarren maila batean daudela eta giza eskubideen urraketez ari naiz
ez beste kontu batzuez. Legeak politizatzen dituztenek eta irakurketa partidista egiten
dutenek ETAko biktimak bakarrik daudela uste dute, eta jende guztiak daki nortzuk
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defendatzen duten hau. Gainontzeko biktimak berandu onartu dira, gogogabetasunez,
irainekin eta garbi utziz omendu beharrekoak lehen mailakoak direla eta ez besteak.
Nire aitonak ez zion inorri minik egin eta ez zen gerraren parte, ezta estortsioa
sufritu zutenak, mehatxatuak eta kikilduak ere. Euren irizpide faxistak ezarri nahi
zituztenak izan ziren beldurra eta izua eragin zutenak; “nik bestela pentsatzen ez
baduzu badakizu zer gerta daiteken”. Instituzioetatik ETAren porrota eta gizartearen
garaipena onartzen ez baditugu, justuak izateko aukera galduko dugu, ez dugu jarrera
egokia izango, ez ditugu terrorismoa eta indarkeria behar bezala kondenatuko, ezta
belaunaldi gazteek ere. Nire lagun/kide bat GALen biktimetako bat da eta beste
hainbat biktima ezagutzeko aukera ere izan dut nire lanagatik. Basakeria bat da
pertsona horiei egin zitzaiena. Edozein erailketa arbuiagarria da, hori ezin da ukatu,
baina ezin dira gutxi batzuen astakeriak gizarte osoarekin erlazionatu. Modu berean,
ezin dira nazionalistak direnak ETAren terrorismoarekin erlazionatu. Eta ezin da esan,
langileek, kazetariek, politikariek, enpresariek eta herritar orok sufritu dugun gorrotoa
bizikidetza kontuetara mugatzen dela soilik.
Nik uste dut garrantzitsua dela guztiok kolektibo honen parte sentitzea. Ez naiz elkarte
zehatz batetaz ari, baizik eta hiltzaileen aldekoa ez bazinen, euren erailketak txalotzen
ez bazenituen “ETA hil itzazu” oihukatzen ez bazenuen, orduan ETAren biktima bat
zara, egoera honek asko baldintzatu duelako gure egunerokoa.
Lasarte-Orian
Familiak banderak ez jartzea erabaki zuen eta nik hitz batzuk esan nituen Udaletxeko
balkoitik aitaren ohorez. Jose Maria Aznar, Mariano Rajoy eta Jaime Mayor Oreja herrian
azaldu ziren Instituzioen ordezkari moduan. Aldi berean, manifestaldi espontaneoak
hasi ziren eta gu ere haiekin batu ginen, ez ginen manifestaldi ofizialetara joan.
Partidu Sozialistak asko lagundu gintuen paper kontuekin, batez ere lehenengo
hilabeteetan.
Froilanen kasuan, behin denbora pasata, nik badakit laguntza eskaini beharko
geniekela eta errespetatu, baina ez dakit nola lagundu. Biktimei ezin zaie gehiago
eskatu.
Ez genuen Udaletxearen falta sumatu, ondoan izan genuen, eta herritarrak gehiago
oraindik. Ezker abertzalearen aldetik ez zen hurbilketarik egon.
Gure familia Tolosan bizi da eta ez dugu Lasarteko deirik jaso. Egia da, behin, Ines
Ibañez de Maeztu eta Manuela Carmena izan zirela, Eusko Jaurlaritzaren izenean, oso
adeitsuak izan ziren eta gure kasua hobeto ezagutzeko interesa erakutsi zuten, guk
proposamenak bota genizkien.
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Hemen jende askok beldurra sentitu du eta euren ideia politikoengatik jazarpena sufritu dute, mehatxatuak izan dira, zelatatuak eta euren egunerokoan mugatuk sentitu
dira. Beldurra sentitu dute, edonon. Batzuk bizkartzainak zituzten eta gaizki pasa dute.
Eta bestaldekoek? Bizkartzainik ez zutenek? Nork babesten zituen kontrol batean, manifestaldietan edo komisaldegian? Horiek ere gaizki pasa dute. Uste dut honetan ados
egon gaitezkeela.
Zorionez egia jakiten da azkenean, pixkanaka bada ere. Zinegotzi izan naizen urte hauetan aitonaz oroitzen diren bizilagunak hurbildu zaizkit. Batzuk penaz, momentu hartan
adorerik izan ez zutelako. Baina bai familiak eta baita nik ere asko eskertzen dugu. Nire
aitona oso saltseroa zen, jai-giroa gustatzen zitzaion, Michelingo jantokian boluntarioa
zen, hipodromoan pilota txapelketetan... Harro sentitzen naiz horrela gogoratzen dutenean, eta harro sentitzen naiz bere hiltzaileek ezin izan dutelako historia aldatu
Biktimen egunean: eurekin, euren ondoan, lagunduz, entzunez
Biktima bakoitza desberdina da, biktima bakoitzak eskaera propioak ditu. 2010era
arte ez zitzaien inoiz omenaldirik egin, kontzentrazioak bai baina ekitaldirik ez. Elkarte
bat sortu nuen, ideia politiko desberdinetako gazteen bitartez ikastetxeetaraino iritsi
ahal izateko eta abar. Marixabel Lasak esan zidan itxaroteko, ez zela normala biktimek aitorpenik ez izatea. Ni arduratu nintzen biktimen aitorpenaz eta guztiekin bildu
nintzen. Momentu hartan Alkatetza aldaketa bat planteatu zen. Nik Ana Urchueguiari
ekitaldi proposamen bat aurkeztu nion, egina zegoena. 2010ean ekitaldia aurkeztu
zuen, berak ekitaldiaren buru izan nahi zuen baina gainontzeko kideek esan zioten
nik ere agertu behar nuela. Berak erderaz egin zuen eta nik euskeraz. Bilduk ez zuen
parte hartu. 2011n liburua egitea erabaki nuen.
Biktimen erreparazioaz ari bagara, ezinbestean biktima zuzenak hartu behar dira
kontuan. Nire aitonaren inguruan idatzi dutenean nire aitak beti hartu du parte, kazetariek edo bizilagunek hala eskatu diotelako, baina ez du sekula ere alkatearen deirik
jaso, kafe bat hartzeko. Herri txikia gara eta eskolatik edo parketik ezagutzen ez
bagara ere bistaz bai. Ni alkatea banintz ez nintzateke gai hau lantzera ausartuko,
gehien sufritu duten herritarrekin hitz egin gabe.
Biktima guztiak aintzat hartzeko zailtasunak
ETAren biktimak eta beste biktimak nahasten saiatzen direnak oker dabiltza, poliziaren gehiegikerien biktima direnekin gertatzen den bezala. Nire aitonaren erailketa eta
beste askorena, gatazka politiko batek eragindako zeharkako galerak balira bezala aurkeztu nahi dituzte. Garondoan eman zioten tiroa, guztion erantzukizuna den egoera
baten ondorioa dela sinestarazi nahi digute. Gezurra izateaz gain oso injustua da.
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Tortura errealitate bat dela onartzen ez den bitartean, milaka pertsonek ez dute biktima izaera izango eta hori bidegabekeria bat da.
Biktima guztiek egia, justizia eta erreparazioa merezi dute, inongo bereizketarik gabe.
Mina eta sufrimendua ikaragarria izan dela jakin behar dugu eta onartu behar dugu,
guztioi pasatzen zaigulako, ez dugula biktima guztien sufrimendua maila berean senti
tzen, baina aldi berean onartu behar dugu baita ere, ezin dugula biktimen kategorizazio
bat egin; hauek lehen mailakoak dira eta beste hauek bigarren mailakoak. Azken batean, ondokoaren sufrimendua ez onartzea da sufrimendu berrien jatorria.
Aldaketak antzeman daitezke baina momentuz denbora ezinbestekoa da eta baita
pertsonen eta elkarteen jarrera aldaketa bat ere.
Beti ondokoaren azalean jartzen saiatzen naiz, hori ezinbestekoa da, gorrotoak
elkarrengatik urruntzen gaitu, ezin diogu inori gizatasuna kendu, horregatik sortu ziren
ETA eta gainontzeko faxismoak. Euskaldunon arteko konfiantza berriztatu behar dugu,
hori da gure erronka eta hala egingo dugu. Baina tristetzen nau jakiteak, indarkeriaren
bitartez, euren ideiak inposatzen saiatu direnei aurre egiteko aukera galduko dugula
berriz ere.
Indarkeriaren trauma gainditzeko denbora behar izango dugu, batetik biktimen elkarte
ofizialek mendeku eta errebantxa jarrera adierazten dute -zilegi da noski- eta bestetik
Sortu ikusten dut gatazkaren diskurtsora oso lotua, justifikatzen saiatuko balitz bezala.
Gauzak ez dira egun batetik bestera aldatzen, zoritxarrez, honek luze joko du, mina
ikaragarria da, beste hainbat lekutan bezala. Bizikidetzan sakondu behar da, egoera
hau gainditzeko bide bakarra da, hori eta denbora.
Gaur egun biktimekiko gizatasun gehiago adierazten da, Giza Eskubideak eta bizikidetza oinarri bihurtu dira. Bildu eta PNV eta beste partiduak ere hor egon dira, nahiz
eta atzera pausu bat ere sumatu den. Halere PSOE eta Podemos bezalako partiduak
konturatu dira elkarrekin bizi behar dugula herri honetan. Garbi dago guztiok ez garela
berdinak eta biktima guztiak biktimak direla, edonor direla ere eta errespetua zor diegula, euren ondoan egon behar dugu gertatutakoa gainditzen duten bitartean, bidea
erraztu behar diegu.
Ni prest nago besteen mina errekonozitzeko, edonor dela ere sufritzen ari dena.
Denbora aurrera doa eta zauriak sendatzen doaz, batzuk mingarriak badira ere oraindik. Jada ez dago presiorik eta hau da jarraitu behar dugun bidea.
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Hogei urteren ondoren konturatzen naiz, momentu txarrenetan ere, Okendo Plazako
pankartan gure sentimenduak adierazten genituenean, Tximua irratian eta antzerki
taldean jarraitu nuela eta eztabaidak izaten bagenituen ere taberna antagonikoetara
joaten ginela, gazteak ginen. Esan dezaket ez dudala behin ere liskarrik izan desberdin
pentsatzeagatik.
Tristea da, naturala den zerbait mugarri kontsideratzea, guardia zibil bat kaletik uniformez joaten denean esate baterako, edo guardia zibil batek kafe bat hartzen duenean
herriko terraza batean. Oraindik ere estigma eta etiketa ugari dago, muga asko gainditu behar ditugu. Halere normaltasuna lortzeko bidean gaude
“Hobe orain gero baino” eta “Hobe gero sekula baino”
Pena ematen dit Udaletxearen omenaldia 2010ean iritsi izanak, nire aita ez zen bizi orduan -2008an hil zen-, ez zuen aitorpena ikusteko aukerarik izan. Ama orain bi hilabete
hil zen, baina han egoteko aukera izan zuen.
ETA bukatu zenetik ez da gauza gehiegirik egin orokorrean, hori da nire sentipena
behintzat.
Barkamena eskatzearen inguruan
Barkamena eskatzea ez dut gaizki ikusten, Gobernu alemanak Gernikako bonbardaketagatik barkamena eskatu zuenean guztioi ondo iruditu zitzaigun. Gobernu espainolak
GALen kontuagatik barkamena eskatzea beharrezkoa dela uste dut eta noizbait egingo dutelakoan nago, horregatik ETAk barkamena eskatzea ere ondo deritzot.
Sortuk barkamena eskatu behar die biktimen familiei, familiek behar dutelako, bizikidetzan aurrera pausuak emateko.
Aukera pertsonala da, bai biktimarena eta baita biktimarioarena ere.
Baina biktimak barkamena onartzeko, biktimarioak eman beharko luke lehen pausua.
Proposamen zehatzak
Biktima batekin erlazio estua izan nuen, nire ama hura laguntzen saiatu zen erlazionatu
zedin, erailak izan zirenen alargunen girotik kanpo bizi zedin. Biktimei kalte-ordaina
emanda pentsatzen dugu nahiko dela, horrekin konformatzen gara. Nik uste laguntza
biktima guztiei eskaini behar zaiela; GALen biktimei, Frankismoaren biktimei... lagun
tza psikologiko eskaini behar zaie, birgizarteratzean lagundu lan munduan aukerak izan
ditzaten...
Gertatu beharko litzatekeen gauza bat da -nahiz eta nik biktima izanik oraindik ez
dudan Eusko Jaurlaritzan tramiterik egin- euskal gizarteak bere osotasunean errekonozimendua eskatzea. Berehala ahaztu zaigu gertatu dena. Nik badakit Eusko
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Jaurlaritza gauzak egiten ari dela, bidean geratu diren biktimez arduratzen ari dira.
Badakit orain esatera noana astakeria bat irudituko zaizula baina, ni gogor aritu nintzen
eskolta kenduko zigutela esan zigutenean. Hori ikaragarria izan zen. Guztiekin berdin
egin zuten. Bizkartzainekin bizi izan diren guztiekiko errespetua eta errekonozimendua
aldarrikatzen dut. Iraingarria iruditzen zait horrela bukatu izana, telefono dei batekin.
Benetan sentibera den norbaitek deitu beharko luke, egoera ulertzen duen norbaitek.
Eta eskerrak eman egindako lanagatik. Ardura politikoa dutenek adeitasunez jokatu
beharko lukete. Horrek min handia egin dit, egiteko moduak.
Gizartearen erantzuna. Egokia izan al da? Zergatik?
LEHEN AROA.
Ekimena gizarte zibilarena eskutik dator
Garai hartan, Bakearen eta Berradiskidetzearen Aldeko Elkartea sortu zen, Donostian,
Cristina Cuesta eta Iñaki Garcia Arrizabalagarekin... baita Olivia Bandresekin ere eta
Gipuzkoa Plazan kontzentrazioak egiten hasi ziren, ETAren atentatuengatik eta indarkeriazko beste edozein hilketengatik. Lasarten ere egitea pentsatu genuen. Donostiako
kontzentrazioetan, Mayi eta Marisarekin topo egiten genuen, orduan Bizilagunen Elkartean
eta Kutxako formakuntza sozial eta familiarraren zentroan zuzendari ziren. Haiekin hitz egin
ondoren zortzi bat pertsona hasi ginen biltzen. Lehengo deialdia Marisa Rosalesek zuen
lokalean egin genuen. Hainbat proposamen eta aukeren inguruan eztabaidatu ondoren
Okendo Plazan jarri ginen pankarta batekin. Prentsan deialdi publikoa egin genuen eta
hogei bat pertsona azaldu ziren, partidu politikoetatik ez zen inor agertu. Jarraitu genuen
eredua Bakearen Aldeko Elkartearena izan zen: ordu laurden bat eta denak isilik.
Atentatuen aurrean herriak duen erantzunari dagokionez, batzuetan uste dugu mundu
guztiak duela deialdien eta ekintzen berri baina berez ezta horrela. Ezin dira pertsona
horiek gaitzetsi ez dituztelako deialdi horiek jarraitu. Horrek ez du esan nahi deialdien
helburuekin ados ez zeudenik. Jendea bere egunerokoan murgilduta bizi da. Norberak
duen erantzukizuna bizi den testuinguruaren arabera neurtzen da (familia, kuadrilla, erlazio
sozialak...). Zenbateraino ahalbidetu da indarkeria norberaren esparru horietan?
Elkarte zibilen papera garrantzitsua izan da, elkarte guztiez ari naiz, ez alde batekoez edo
bestekoez. Paco Etxeberria eta bere taldea lanean ari badira da, urte askotan zehar, kondizio txarretan, hainbat elkartek errepresaliatuen eta torturatuen testigantzak jaso dituztelako.
Bakearen Aldeko Elkarteak egiten zuen bezala, gu ere ETAko kide bati bere bonba
lehertu zitzaionean atera ginen. Oso gogotsu geunden eta Bakearen Aldeko Elkarteak
urtero antolatzen zuen topaketa Lasarte-Orian egitea proposatu genuen, 1988an.
Denborak ez zuen gure jestuak areagotzea lortu, ezta kontzentrazioetan jende kopurua
areagotzea ere. Egia da, ETAk Bartzelonan Hipercorreko atentatua gauzatu zuenean
[1987ko ekainean] berrogei bat pertsona elkartu ginen, baina pertsona kopuruak beheruntz egin zuen. Orokorrean ez zen arazorik izan, behin edo, ezker abertzaleko kideek
gauzak jaurti zizkiguten, edo gure aurretik pasatzen ziren, harrotuta eta lehiakortasuna
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adieraziz. Bestalde gazteenak ginenak, Marimar, Juli... unibertsitatean geunden eta
ondorioz urruntzen joan ginen, batzuk Euskal Herritik kanpo ikasten ari ziren.
Gu beste kultura batekoak ginen, izaera humanistagoa genuen, zerbait esatearren, ez
ginen “harrapa ditzagun!” zaleak. Jarrera neutroagoa izan genuen, eta indarkeriazko ekin
tzak salatzen genituen. Hura zen gure funtsa eta hala mantendu ginen.
Logistika mantentzea zaila zen guretzat. Behin deialdi batean bakarrik ikusi nintzenean,
guztiz bakarrik, azken aldia izan zen niretzat. Pankartaren alde bat zuhaitz batera lotu nuen
eta beste aldeari nik eutsi nion. Hura izan zen amaiera. Zerbaitetan sinesten duzunean eta
hain babes gutxi duenean, eta orain ETAren kontra lehen lerroan aritu direla esaten duten
horien laguntza ez duzunean, hobe da bertan behera uztea. Esaten ziguten hobe zela
haiek ez agertzea, gure ekimena sigla politikoekin ez nahastearren egiten zutela. Kontua
da ez genuela euren aldetik babesik jaso.
BIGARREN AROA
Indarkeria salatzen den ekimenetan Instituzioen presentzia handiagoa da. Lasarte-Orian,
Bakearen Aldeko Elkartea desegin ondoren, herrian gertatzen ziren erailketengatik
bakarrik antolatu ziren deialdiak. Elkarri sortu zenean, hainbat herritarrek erakundean
parte hartu zuten.
Nik antolatzen nituen kontzentrazio haiek, bueno Espainiako Udalerrien Federazioak
eta gu deialdi haietara batzen ginen. Plenoetan, indarkeria salatzerakoan... HBk azaldu
zuen moduan “Gerra batean hildakoak daude” eta nik esan nien soldaduskan harekin
egon zen lagunari [Froilan Elesperen lagunari], “Ez dago horrelako ezer merezi duen
kausarik, ezta gurea ere”. Horrelako egoerak asko markatu naute.
Lehen Bakearen Aldeko Elkartea 85ean eratu zen eta 1992an Elkarri sortu zen. Elkarrin
aritu nintzen, hitzari aukera emateagatik, gatazka politikoa hitz eginez lantzeko aukera
izateagatik. Baina kolpe izugarria jaso genuen, Oldartzen txostena, sufrimendu partekatuaren ideia, kale borroka... gogoan dut oso gaizki bizitu nituela, ezker abertzaleak
Bakearen Aldeko Elkartearen parean egiten zituen kontzentrazioak eta lazo urdinaren
kontrako erasoak, Julio Iglesiasen bahiketa zela eta. Izan ere nire zentroan zeuden ikasleak Angel Iglesiasen tailerrera joaten ziren praktikak egitera
Azterketa, lorpenak... herritarren erantzuna
Egindakoaren inguruko asebetetze mailari dagokionez, niretzat azpimarragarriena
ezker abertzaleko jendea pankartaren atzean ikustea, eta meritua zuten, zaila zelako
nabarmentzea gurea bezalako herri txiki batean. Zerbait adierazi nahi zuen edonork
bere espazioa izan zezan ahalbidetu dute gure jestuek.
Nire buruarekin zentzuduna izan naiz: beharra nuenean nahi nuena esaten saiatu naiz.
Horrekin pozik sentitzen naiz.
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Esan beharra daukat hau bakarrik Baketiken kontatu dudala sortu zenean. Gaur kontatzen dudan bigarren aldia da. 1992an kanpora alde egin nuen lanera, haize pixkat
hartzeko eta distantzia jartzeko. Urteetan, gai honetan murgilduta egoteak zama izugarria eragin zidan, tripak nahastu zizkidan, indarkeria tripa kontua da... Bueltan Miguel
Angel Blancoren erailketa gertatu zen (1997), eta pentsatu nuen zergatik geunden oraindik egoera hartan. Ondoren ETAk armak utzi zituen eta honek liskarren lozorroa
ekarri zuen. Bueltatu nintzenetik, bake prozesua, horrela deitu nahi bazaio, beste giro
batean bizi izan dut, ezker abertzaletik gertu dauden lagunekin, beste ikuspuntu bat
izaten lagundu didan jendearekin, errealitatea beste modu batean aztertzeko aukera
izan dut. Modu batean edo bestean, muturreko jarrerek izan duten prozesua ikusteko
aukera izan dut, digestioa, eraldaketa. Guztiok dakigu non kokatzen ginen orduan eta
non kokatzen garen gaur.
Biktimen sufrimendua erasorako baliabide politiko gisa erabili da. Biktimen elkarte
batzuen kasuan nabarmena izan da.

Memoriaren inguruko hausnarketak
Elkarrizketatuen gehiengoen iritzia da, salbuespenak salbuespen, memoria ezin dela par
tziala izan, ezin dela alderdikeriaz jokatu. Gertatu den guztia kontatu eta islatu behar dela eta
norberak bere irakurketa egin beharko duela. Memoria partekatu baterantz joatea posible al
da? Memoria partekatua eta memoria bakarra ez dira gauza bera. Saiatu beharko ginateke,
aberasgarriena hori litzateke, baina horrelakorik ez da posible memoriaren parte batzuk baztertzen baditugu.
Nik ez nuen ahizparen heriotza bizi urte asko pasa ziren arte, gurasoen azaletik bizi izan
nuen. Zuzeneko inpaktua bizi dutenen aldean sentitzen dudan bakea desberdina da.
Nor da inor beste norbaiti bizitza ukatzeko? Bakean bizi behar dugu, luzaroan gertatutakoa ahazten saiatu gara, orain ezin dugu gertatutakoa ezkutatu.
Errepikatu ez dadin, gertatu den guztiaren inguruan hitz egin behar dugu. Garciandiaren
kasua esaterako, Estatuko Segurtasun Indarrek hil badute onartu dezatela. Guztiaren
inguruan hitz egin behar da, jakiteko non mugitu garen eta nora ez dugun itzuli behar.
Memoria idazten denean, norbait identifikatua sentitzen ez bada, hausturak sortuko
dira, baina guztion onespena lortzea zaila da.
Memoriaz ari garenean, nik memoriez hitz egingo nuke, bakoitzak berea duelako eta
guztiak subjektiboak direlako. Parterik objektiboena elkarren artean ados jartzea litzateke. Memoria hor dago eta denok gara memoria horren parte. Memoria desberdinak
daude, kontaketak ere desberdinak izango dira eta ezin liteke beste modu batean
izan. Garrantzitsuena da gutxieneko adostasunak lortzea baina ez dakit kapazak izango garen, azken batean bakoitzak bere bizipen propioak ditu eta hori errespetatu egin
behar da. Guk haien memoria errespetatu behar dugun moduan eurek ere geurea
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errespetatzera kondenatuak daude. Beraiek irabazleen eta galtzaileen inguruan hitz
egin nahi dute eta gu horren kontra gaude. Memorian da gertatu dena eta izan den
moduan kontatu behar da eta ikuspuntu desberdinak daude
Memoria erabilgarria izan dadin gertatu denaren inguruko interpretazioa egiterakoan lagungarri izan behar zaigu. Nola gogoratu nahi dugu gertatutakoa? Gertatu dena nola kontatu
nahi dugu eta nola kontatu dezakegu? Biktima batek ETAren behin-betiko su etenaren berri
izan zuenean horrelako galderak egin zizkion bere buruari:
ETAren su-etenaren berri izan nuenean amari egin nion lehen deia eta gero Tomasi
[Pelaz]. Ez zidan telefonoa hartu eta ondoren Josuri deitu nion [Elespe]. Josurekin hitz
egin nuenean esan zidan: “Eta orain nork idatziko du gertatu dena? Nork hitz egingo
du nire aitaren inguruan, nola kontatuko da hau guztia?
Orokorrean
Memoriaren eta kontakizunaren kasuan falta dena da, hemen gertatu dena nola interpretatuko dugun adostea. Uste dut gertaeraren memoria bat ez dela nahikoa, “Udal
Erretratuekin” gertatu den moduan. Honekin ez dut esan nahi gaizki eginda dagoenik,
alderantziz, belaunaldi gazteek, gertatu dena ezagutu behar dute eta gertaerak ezinbestekoak dira. Baina horri, biktimen eta herritarren memoria gehitu behar zaio; hau
subjektiboagoa da, izan ere, gertakizun berdina desberdin kontatu eta interpretatu daiteke; baina kontakizun subjektibo hauek garrantzitsuak dira eta behar bezala bideratzen
badira, kulturaren ikuspuntutik esate baterako, memoriaren inguruko interpretazio partekatuago bat eraikitzen joan gaitezke.
Memoria garrantzitsuenari heltzea falta zaigu, gertatu denaren inguruko interpretazio
moralaz ari naiz. Egoera gainditzeko ez da nahikoa esatea guztiok asko sufritu dugula
edo jatorria gatazka bat dela. Reyes Materen ideia hau gustatzen zait: “Heriotza politiko
bat ez da bakarrik fisikoa, metafisikoa ere bada nolabait, heriotzari berezko duen esanahia kendu diezaiokegulako. Horregatik iraganeko kontakizun moralean garbi utzi behar
da, ideia politiko batengatik erailtzea, ideia bat defendatzeagatik norbait hiltzea, krimen
bat gauzatzea dela”.
Gai honetan gizarteak adostasuna izan behar du, horregatik uste dut Giza Eskubideak
izan behar direla erreferentzia kontakizuna eraikitzerakoan, gertatu denari esanahi moral
bat emateko.
Historia islatu behar da eta hori Eusko Jaurlaritzaren misioa da. Memoria gogoratzeko
da, ezin dugu ahaztu, hemen talde terrorista bat izan dugula (ETA) eta bere adar politikoa izan duela (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok).
Uste dut interes handia dagoela gertatu dena lehenbailehen gainditzeko eta ez bakarrik ba
tzuen aldetik. Azkarregi egin nahi da dena, gertaera batzuk oso deserosoak direlako. Hobe
litzateke norbera bere deabruengandik urrunduko balitz, kontakizun koherente bat eraiki
ahal izateko, faltsukerietatik at. Norberak onartu dezala egin duena edo baimendu duena.
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Egia eta arrazoia ez dira alderdi batean bakarrik kokatzen.
Ez dakigu nondik hasi ere, hurbilenetik hasita atzera egin daiteke. Kontakizuna bakarra
izan dadila, ahal den heinean. Momenturen batean, norbaitek erabaki zuen gauzak
konpontzeko bidea indarkeria zela. Ez nago ados egia erdizka kontatzearekin, edonolako konponbide bat ematearekin. Giza Eskubideen urraketa guztiak kontatu behar dira
baina indarkeria aukeratu ez zutenek egin zuten ongia ere bai; indarkeria baliatzen zutenek jarritako eragozpen guztiez gain eraikitzea lortu zutena kontatu behar da.
Ezin dugu Instituzioen esku utzi, dinamika sozialak sortu behar ditugu eta horretarako
elkarren arteko konfiantza berreskuratu behar dugu, inork ez dezan inor erabili. Inork ez
dezan inor suntsitu. Pertsonak garen heinean, irabazleen eta galtzaileen eredua ez da
zuzena. Baina indarkeria ez dela aukera bat garbi utzi behar da.
Eskatzen duguna garbia eta zentzuzkoa da. Batetik, sufrimendutik ikastea eta bestetik
historia egian oinarritzea: mutilatuak izan ziren milaka pertsonengan; erailak izan ziren
ehunka pertsonengan eta euskaldunon gehiengoan, terroristek egindako basakeriengatik
beldurrez bizi izan garenongan, beldurra guztiz justifikagarria da gainera. Saia daitezela
konpontzen oraindik ere argitu ez diren hirurehun erailketak, horien artean nire aitonarena. Horretarako Instituzioak alde egon behar dira. Inork ez daki, sufritu dugunok baino
hobeto, ze garrantzitsua den gertatutakoa gainditu eta aurrera egitea. Zuzeneko biktima
asko dago eta gizartearen gehiengo batek ere aurrera egiteko beharra dauka. Partidu
politiko batzuk bizkarra ematen digute, Lasarte-Orian egon diren zortzi erailak espreski
omentzeko eskatu dugunean eta hori da bizkarra ematearen arrazoietako bat. Euskadik sufrimenduaren ikur izateari utzi behar diola badakigu, baina gertatu denari itxiera justu eta
duin bat eman behar zaio, gizarte osoari zor diogu. Ez da hain zaila eta ez da partidu politiko guztien adostasuna behar- desiragarria litzateke baina ez da nahitaezkoa-. Gizartearen
gehiengoak ondo bereizten ditu zeintzuk diren bizitzeko eskubidea urratu dutenak eta
desberdin pentsatzeagatik edo lan zehatz bat izateagatik bizitza galdu dutenak.
Memoriak zerbait ia estatistikoa behar du izan: nik hau egin dut, bestea egin dut, hau
gertatu da eta baita bestea ere. Gutxi dela ematen du eta baliteke hala izatea, baina
ni oraingoz horrekin konformatzen naiz, puzzlearen pieza guztiak izatearekin konforma
tzen naiz. Guztiok pieza guztiak izatearekin. Bizikidetza guztion artean osatu beharreko
puzzlea bada eta piezak falta badira eta ditugunak mailuarekin kolpeka jarri behar baditugu, bide okerretik goaz. Argi dago memoria ez dela datu kontua bakarrik, bizipen
pertsonal nahiz kolektiboekin osatu behar da, baina datuekin ados ez bagaude tranpa
egingo dugu, eta beharbada jarrera hau egokia da garaile sentitu nahi badugu, baina
hori arriskutsua da oso.
Lasarte-Orian
Ez nago oso ados esaten denean hemen beste alde batera begiratu dugula indarkeriaren aurrean eta sufritu dutenei ez zaiela lagundu. Ez dut uste Lasarten horrela
izan denik. Uste dut biktimekiko tratua oso humanoa izan dela, ondo ikusiak zeudela,
bihozberatasunez tratatuak izan direla.
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Garai batean Tedoso deitzen zen zinematik atera ginen eta tiroak entzun genituen,
hasiera batean bertaratu edo ez eztabaidatzen aritu ginen eta ondoren, lurrean zegoenari lagundu edo ez. Zalantzan egon ginen eta horrek asko ukitu ninduen. Bizipen hark
markatu egin ninduen. Kuadrillan zeuden jarrera desberdinen ondorioz eztabaidak
gogortu egin ziren. Batzuk gertatutakoaren aurrean paso egin zuten eta beste batzuk
ez. Erlazioak hausten joan dira eta bakoitzak bere bideari ekiten dio. Elkarrengandik
urrundu ginen, nahiz eta gauza asko genituen komunean. Ez dugu elkarren berririk,
ordurarte jarrera elkarri laguntzea zen... Ez zegoen garbi ETAkoak ziren edo EGIkoak.
“Aizu zer egin dezakezu,ez dute non ezkutatu”... Atentatu hura izan zen inflexio puntua,
jarreretan aldaketak sumatu ziren, eztabaidatzetik indarkeriara salto egin zuenik ere
badago eta harritu gintuen. Paradigma erabat aldatu zen, jarrera antagonikoa ez zutenak xede bihurtu ziren. Bati kotxea erre zioten, beste bati buzoia pintatu zioten, “PNV
español” idatzi zioten... horrela konponduko ditugu gauzak?
Zein memoriatan agertuko da, adibide bat jartzearren, atxiloketa, torturak eta kartzelan pasatako bi urteak? “Lasarte Aurrera” taldeko hautagaitza zerrendako buruaz ari
naiz. Ondoren kargurik gabe utzi zuten libre eta ez zen inoiz pasa epaitegitik. Nola
kontatu ondorengo urteak? Oso gaizki pasa zuen, beldurrez, eta bere konpromiso
politikoari heltzeko oso baldintzatua sentitu zen, ez zekielako zer gerta zitekeen ezker
abertzalearen ilegalizazioarekin. Hitz egiteko beldurrez, berriz ere atxilotua izan zitekeelako, edo espetxeratua. Inork ez dio kalte-ordainik eman ezta barkamenik eskatu ere.
Ezin nituen jasan, behartutako grebak, batzuetan indarkeria eta guzti, presioa, mehatxuak, erasoak herriko merkatari txikiei. Berrogei lagunen artean erabakitzen zuten
herria itxi behar zela, dendak itxi behar direla, hori onartezina da. Eta hori gutxi balitz,
poliziak gehiegikeriaz jokatzen zuen horrelakoetan. Jendeak etxera alde egiten zuen
eta joaten zirenean berriz ere kalera ateratzen zen.
ETAk ez du sekula herritarren onespena izan, nahiz eta guztia bere inguruan polariza
tzea lortu duen.
Honi buruz Lasarte-Orian antzeman daitezkeen aldaketak
Politikoki gauzak nahastuagoak daude, baina bada gauza garrantzitsu bat, 2016ko hauteskundeetan PSOE ez dela partidu bozkatuena izan, lehen indarra Podemos izan da.
Horrek esan nahi du, boto-emaile gehienak, erabakitzeko eskubidearen alde agertu direla. Baliteke hau hala izatea lehen ere baina ez zen antzematen.
Nirekin lan egin duen jende asko bi musu ematera hurbildu izan da, baita HBko zinegotziak ere, harritzekoa egia esan. Baina niretzat egoerak berdintsu jarraitzen du. Nik
beti diot HBrengatik belaunaldi oso bat galdu dela, nire semeagatik diot, nire ibilbide
osoa bizi izan duelako... eta hitz egiten du HBko jendearekin, pairatu duena eta gero...
Beldurgarria zen niretzat, semeak 17 urte zituela, etxetik irten behar nuenean, hotelen
batera joateko.
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Errenteriako argazkiak kalean du bere islada. Lasarte-Oria herri aktiboa da kulturari
dagokionez, mota askotako jendeak hartzen du parte, ekintza batzuetan herri osoak
hartzen du parte. Zergatik ez da hori bizikidetzan antzematen?
Orain jendeak jarrera irekiagoa dauka, zugana hurbiltzen bada zerbaitegatik da,
helburua iraintzea bada atzetik egingo lukete. Oraindik asko dago egiteko, baina hurbilketa saiakera hauek ohikoagoak izan beharko lirateke. Aurrera pausu gehiago eman
behar dira.
Miguel Angel Blanco Lasarte-Orian larriki zauritua agertu zenean eta ondoren ospitalean hil zenean, kalean egotetik etxeko leihoak istera pasa ginen, ez genion elkarri
begiratzen. Ondoren Froilan Elesperen atentatu mortala etorri zen, ez genuen egoerak
agintzen zuen moduan jokatu, bakoitzak bere sufrimendua zeraman. Orain bestearen
lekuan jartzen hasi gara, orain bai, arnasa hartzea errazagoa da orain.
Bi bizipen, gertaera zehatz bat gogoratzeko bi modu desberdin. Bat, Michelingo 100 eguneko grebak izan zituen ondorioetan zentratzen da, eta bestea, herrian izan zuen inpaktuan.
Niretzat bizikidetza desastre bat izan zen. Michelingo txaletetatik bota gintuzten, hori
izan zen zigorra, eta alde zaharrera etorri ginen bizitzera. Nire senarra izan zen greban
parte hartu zuen enplegatu bakarra. Ondoren epaiketa irabazi zuen baina ez zuten
berriz ere onartu eta Oronan hasi zen lanean. Kalera ateratzen nintzenean jendeak
ihes egiten zuen, ez ninduten agurtzen, tente-tente pasatzen ziren nire aurretik, ez
nuen horrelakorikespero, eta horrela izan zen urtetan. Ez ziren greban parte hartu ez
zuten langileek hori guztia egiten zutenak, baizik eta euren emazteak, hori da gogorrena. Gainera ikastolan, gela berean genituen seme-alabak. Michelinen lan egindako
bati erosi genion etxea eta handik gutxira atzera egiten saiatu zen, dirua itzuli nahi
zigun, Gaizka Amilibiari saldu ziolako etxea. Batzuek ez zuten ondo hartu Lasarten
bizitzen geratu ginenean. Ez nuen fisikoki alde egin baina nik nolabait alde egin nuen.
Ez ginen inorengana hurbiltzen, guztiengandik urrundu ginen.
Grebak merezi izan zuen, bizitzeko baldintzak erabat aldatu ziren bai enpresan eta baita
herrian ere. Jada ez zegoen langilebururik, jendea libreagoa zen, beharbada, Udaletxe
berria eraikitzeko aukera ere ahalbidetu zuen, eta protagonismo berezia izan zuen honek herrian. Herriaren parte izatearen sentimendua sendotu egin zen, baita komunitate
sentimendua ere, bere izaera propioa lantzen hasi zen. Langileen faktore humanoak
herria batu zuen eta honek etorkizun hobeagoa izateko aukera eskaini zigun.

Bizikidetza oztopatzen duten elementuak
Nahigabearekin zerikusia dutenak:
Amak beti sufrituko ditu gertatutakoaren ondorioak.

Testigantzak eta iritziak: indarkeriaz eta iraganeko eta egungo bizikidetzaz / 9 7

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

Gertatutakoa gogoratzea oso mingarria da, Jesusak ez zuen sekula gainditu. Negar
franko egin dugu eta egiten dugu oraindik ere.
Dudarik gabe bizikidetza arazo bat egon zen. Ez dago gizarterik erailketa baten biktima
baztertu eta isolatzen duenik, hori bakarrik ematen da beldurra eta izua dagoenean.
Horregatik kapazak izan behar dugu, heriotza arriskurik ez dagoenez, gauzak argi eta
garbi esateko. ETA izan zen bizikidetzan arazoak sortu zituena, gizarte batean berez
existitzen den konfiantza hondatu zuena.
Oinarri berdina ez duten jarrerak ikusten ditudanean, norberak egindako interpretazioen ondorio, justifikatzea bilatzen duten gorroto zaharrak, orduan pentsatzen
dut arazoak osagarri psikologikoak ere badituela. Printzipioen azterketa bat egitea
beharrezkoa da eta ez dakit bizikidetza hobetzeko espazioekin nahikoa den gizarte
normalizatu bat lortzeko. Uste dut alderdi psikologiko pertsonaletik ere baduela. Beste
modu batean esanda, Baketik bezalako foroei, psikologo taldeak gehitu behar zaizkie,
auto-hausnarketa bultzatuko dutenak.
Korporazioan zegoen Bilduko pertsona bat aitarekin batera egon zen soldaduskan eta
harekin elkarrizketa bat izatea gustatuko litzaidake. Bestalde, kasua artxibatua dago
momentu honetan, behin behinekoa da, arrastoak egon badaude baina ez dago froga
sendorik eta horrek barruak zertxobait nahasten dizkit.
Nik uste dut bizikidetzaren helburua ez dela guztiok berdin pentsatzea edo denak
lagunak izatea. Hori ezinezkoa izateaz gain ez litzateke lagungarri izango. Kontua da
elkarrekin bizitzen ikastea, desberdintasunean, ondokoa ulertuz, ez elkarrekin partekatzeko baizik eta ondokoa ulertzen saiatzeko. Horretarako errespetua ezinbestekoa
da, maila humanoan, ondokoaren sentimenduekiko eta sufrimenduarekiko errespetua eta ahal den heinean laguntzea. Kontua da, nola lagundu diezaioket Froilanen
emazteari? Beharbada gaindiezinak diren mugak ditugu? Nik nahi dudana da berak
ez sufritzea, ahalik eta gutxien behintzat, baina hori nola egiten da? Lehenik eta behin
bere mina errespetatuz.
Xirimiri elkartearen desjabetzea.
Mikel Kastresana:
[Mikel] Kastresanarekin zer gertatu zen jakin gabe hilko gara. Asko akordatzen naiz,
familia ezaguna zuelako eta hiletaz ere akordatzen naiz, Guardia Zibilak Lasarte-Oria
setiatu zuenean. Eta familiari egin ziotena! Hil-kutxa bahitu zuten eta hilerrira eraman
zuten, ikaragarria izan zen! Epailearen agindua omen zen, gorpua Udaletxera eraman
zezaten eragoztea eta ez hileta ospatzeko gorpua elizara eraman zezaten eragoztea.
Hura nik lurperatu nuen. Ez nuen nahi istilurik, horrelako hiletetan gertatu ohi zen
bezala. Horregatik hil-kutxa Guardia Zibilak eraman zuen, nik esan nuen ez nuela terrorismoaren goraipamenik onartuko, hileta gorpua bertan zela ospatu nahi zuten,
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sekulako montajea, horregatik Guardia Zibilak eskoltatu zuen gorpua tanatorioraino.
Udaletxea Guardia Zibilaren tanketa batek babestu zuen, herria inguratua zuten, nortasun-agiriak eskatzen zituzten, bakarrik herriko jendeak zuelako baimena tanatorioan
sartzeko. Guardia Zibilak epailearen aginduak bete zituen eta nik ere bai. Urteak eman
nituen kalearen benetako izena estaltzen zuen plakak kentzen. Heriotza horiek guztiak
ikertu behar direla uste dut, baina ez dira gauzak nahastu behar.
Familiak ez daki zergatik itxi zuten sumarioa. Ez digute uzten kasuaren artxiboan sar
tzen. Amaitu ez den kontua da oraindik.
Aurreko urteetan baino askoz ere gutxiago, baina kargu politiko batzuek arazoak izan
dituzte herrian libreki mugitzeko eta leku edo ekitaldi desberdinetara joateko. Demokrazia
ezagunetan ere bizkartzainen erabilera normalizatua dago, baina “arriskua karguaren parte
da” esateak ez du balio. Bi printzipio bermatu beharko lirateke: kritikak egiteko askatasuna
eta kritika horiek errespetuarekin egiteko gaitasuna. Belaunaldi gazteak, iraganeko belaunaldien ispilu dira eta gertatutakoaz ikasten dute, edo ez.
Donostiako frontoian [Atano III] pasa zena beldurgarria izan zen. Herrien arteko finala
zen [2002ko ekainak 23] eta ni han nengoen. Frontoia pankartaz betea zegoen, nire
kontra ziren guztiak. Bizkartzaina kanpoan zegoen eta jaisteko esan zidaten baina nik
ez nuen egoki ikusi, giroa ez zen aproposa. Txapeldunen izenak esaten ari ziren eta bat
batean zinta bat bota zidaten eta sabelean eman zidan eta min egin zidan. Ondoren
pilotari batekin elkartu nintzen kalean eta bi musu eman zizkidan. Ez nintzen neure
buruaren beldur, bizkartzainen beldur baizik, sartu eta kristoren iskanbila sortuko zenaren beldur. Halere, Lasarteko San Juan suan buru izan nintzen.
Anak frontoian bizi zuena nik ere bizi izan nuen. Orain dela hilabete, euskararen aldeko
maratoira joan nintzen, ordezkari desberdinekin batera. Hitz egin nuenean, oihuak eta
zurrumurruak entzun nituen... Nire hausnarketa honen inguruan da: dena politizatzen
dugu, euskararen aldeko ekitaldi batean Partidu Sozialistako kide bati oihu egitean
diogu ... Errepresio frankista sufritu duen adineko jendeak, euskara ikasteko aukerarik
izan ez duenak, txalotu zuen baina jende gaztea oihuka aritu zen. Asko kezkatzen nau
horrek, belaunaldi berriek ez dute desberdina dena errespetatzen. Sartu ezin naizen
ezker abertzaleko tabernetan, jende gaztearen komentarioak entzuten ditut kanpotik,
adin bateko jendeak ez du horrelako jarrerarik. Udaletxean ezker abertzaleko zinegotzi
batek gorrotoarekin begiratzen ninduen, adineko zinegotzien artean berriz errespetua
erabatekoa da. Ezker abertzaleko jendearekin ere erlazioa dut eta esan izan didate: Ah
ba ez nekien horrelakoa zinenik! ETAren su-etena baino lehen gertatzen zitzaidan hau
guztia.
Intentsitate gutxiko ezinikusiak dira konpontzeke daudenak. Ni guztiekin ondo molda
tzen naiz, bai lehen eta baita orain ere.
Nik ez dut uste aldaketarik nabari denik, su-etena aldarrikatzearekin nahikoa dela ematen du. Ekitaldiren bat edo jardunaldiren bat antolatzen dugunean ezker abertzalekoak
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etortzen dira ez sozialistak. Badirudi irabazle izan behar direla. Bizikidetza prozesuan
irabazteko gehien duena ezker abertzalea da. Orain ETAk hiltzen ez duenez amortizatua dago guztia. Batzuk bizikidetzaren alde egiten dute baina beste batzuk ez.
Egin izan dituzte pintadak nire kontra baina ez dira ezker abertzalekoak izan. Amak ikusten zituen iloben bila joaten zenean. Alkate izan naizenean ez dizkidate pintadak egin,
beti oposizioan egon naizenean. Ama jaisten zen gauean eta ezabatu egiten zituen.
Salatu nuenean bakarrik sentitu nintzen, herritarren plataformatik ere zalantzan jarri ninduten. Herritarren plataforma Partidu Sozialistatik gertu zegoen jendeak osatzen zuen
gehienbat, baina nekatuak zeuden Ana Urchueguiaren agintaldiarekin. Ez dut uste pintada horiek ezker abertzalearenak zirenik. Txepetx tabernaren pasadizoan ere pintadak
egin dizkidate. Horregatik “Guztion” programaren barruan (degradatutako espazio
komertzialak muralekin berreskuratzeko programan), paretetako bat hori izan zedin
proposatu nuen, berriz ere nire kontra egin zitezkeen pintadak ekiditeko. Garai batean,
2010-2011n, Ana Urchueguiaren kontra pintada asko egin ziren, asteburu batean herri
osoa agertu zen pintadekin, nonahi ikusi zitezkeen. Nire agintaldian izan zen. Ezker
abertzaleak esaten zuen adierazpen askatasuna errespetatu behar zela. Herritarren plataforma arduratzen zen kontu honetaz eta lau urtetan ez zen ezer egin, harrapatuta
sentitzen ziren. Alkateak [Pablo Barriok] esaten zuen adierazpen askatasuna zela.
Presoek eta euren familiek pairatzen duten urrunketa da politikariak aurrez aurre jartzen
dituen gaia, egunerokotasunean oso presente dagoena. Iritziak anitzak dira eta bakoitzak bere
posiziotik erantzuten dut. Batzuetan hain gertu daudela dirudi eta beste batzuetan hain urruti…
Bizikidetza mahaian, Nereak esaten didanean, Aitzol bisitatzera joateko ez dakit zenbat
kilometro egin behar dituela, nik esaten diot hori ez dela nire erantzukizuna, Nanclares
bideari heldu ezkero lau egunetan hemen egongo dela. Nik garbi daukat hori presoaren erantzukizuna dela.
ETAko presoen senideekin hitz egiteko aukera izan dut, haietako batzuk damututa
daude. Nik esaten diet justiziarekin kolaboratzeko eta birgizarteratze planei heltzeko,
horrela familiatik gertu egoteko aukera izango dutela eta gure senideen hiltzaileak nor
tzuk diren ez dakigunontzat oso lagungarri izan litekeela. Baina ondorioen beldur dira,
askok uste dute presoen dispertsioa ETAren kasuan aplikatzen dela bakarrik eta ez da
egia. Dispertsioa aplikatzen da talde antolatuak direnean, espetxe barruan antolatuak
jarrai dezaten ekiditeko. Sufrimenduarekin bukatzeko bide zuzenena da ETAk disolba
tzeko erabakia hartzea. Talde antolaturik ez badago, dispertsiorik ez dago. Oso sinplea
da. Baina guk ezin dugu pausu hori eman, erabakia beraien esku dago beste behin, damututa dauden presoek zerbait egin beharko lukete. Gainera horrek, ezker abertzaleak
ETAren disoluzioa eskatzeko lagunduko luke. Beraiek badakite zertaz ari naizen.
Badakigu hainbeste aldiz, hainbeste kilometro egiteak dakartzan arriskuak zeintzuk diren. Baina zer egin dezakegu, zure laguna edo senidea hain urruti eramaten badute, ez
joan bisitan? Ez, hori ez! Ze gizarte klase izango ginateke, gure senideek edo lagunek
gehien behar gaituztenean abandonatuak uzten baditugu? Nahiz eta garbi dakigun
arriskua egon badagoela horrelako bidaiak egiterakoan, heriotzarengan pentsatzea
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ez da aukera bat. Gogoan ditut beste bi istripu, Fleky, Manolo eta Urtzirena, Mitxelen
lagunena; kotxea txikituta geratu zen. Bestea Txurdiren anai-arrebak izan zutena; zorionez txapan kolpe bat izan zen, ez zen hildakorik egon. Horrelako sustoak gertutik
bizi izan ditut, bi aldiz; preso zegoen Andoaingo lagun baten ama eta beste bi senide
neramatzan bisitan. Hainbeste kilometro hara joateko eta beste horrenbeste bueltatzeko, aste osoko nekea, eguraldia... beldurra hartu diot errepideari.
Badaude beste biktima mota batzuk biktima kontsideratzen ez direnak, baina nik bai.
Balerdiren ama adibidez [Argi Iturralde] edo Santi Arrospide Lasarte-Oriakoa bera. 26
urte eman ditu kartzelan eta bete du betebeharreko zigorra. Preso ugari dago sufri
tzen ari dena, gaixoak... ez dago eskubiderik.
Elkarrekin bizitzera kondenatuak gaude, eta Lasarte-Orian etorkizuna elkarrekin eraikitzen hasi behar dugu, guztiok dugu zeresanik kontu honetan eta presoak ere prozesu
horren parte dira. Nik biktimei ez diet ezer eskatuko, errespetatu egin behar ditugu, besterik ez, baina politikoei bai. Egiten ari garen guztiarekin bide onetik goaz.
Bizikidetza landu behar dugu eta beste partearekin kontaktuan egon, elkar ezagutu,
asko irabaziko genuke horrela.
Kartzela-zigorra kartzelan dagoenak bete behar du, ez familiak.
Eman dira aurrera pausuak baina uste dut euskal gizartea ez dagoela prest oraindik
presoen birgizarteratzeaz hitz egiteko. Zigorrak bete egin behar dira. ETAk armak utzi
behar dituela uste dut. Egia da gainera legeak bete egin behar dela.
Ibon Fernadez Iradi presoaren inguruko dokumental bat egiten ari gara, bere egoera
ezagutarazteko. Ehuneko berrogeita hamarreko esklerosia du eta etxera ekarri nahi
dugu bere tratamendua hobetzeko, lasaitasuna behar du, elikadura egokia... Gaixorik
dauden presoentzako legedia errespetatuz egiten ditugu gure eskaerak guztiak.
Gaur egungo espetxe-politika mendekuan oinarritzen da
Bizikidetza eta identitatea, hizkuntza-hizkuntzak, inmigrazioa, integrazioa, kultura desberdinekiko errespetua, kulturartekotasuna, aldaketak... Guztia ez da gauza bera, baina gai
hauek etengabe nahasten dira gure arrazoiketetan. Batzuek gatazka-gune iraunkor bat bezala
ikusten dute hau.
Lasarte-Oriara inmigrazioa iristen hasi zenean, bi mila bat urte gutxian, inpaktua handia
izan zen herriko euskal hiztunen komunitatearentzat. Gurasoak ez ziren ondo moldatzen
erderaz baina ondo hartu zituzten. Lan ona egin zen. Etxea bilatzen lagundu zitzaien,
beste batzuk alokatzen, euskeraz hitz batzuk irakatsi zitzaizkien: “Nola hitz egiten dugun
entzun dezazuen etorri gara”... Harro sentitzen naiz. Gertutasuna ugariagoa zen bazterkeria eta mespretxuen aldean.
Lasarte-Oria herri bitxia da zentzu hortan, Euskararen aldeko maratoia bezalako ekimenak daude eta horrelako kontuetan onak gara. Halere, nik Lasarte ezagutu nuenean,
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bazeuden Zamaburu eta Sasoeta bezalako auzoak, “Espainia” ziren eta herritarren zati
handi bat ez ginen handik pasa ere egiten. Baina uste dut sentimendu hau bi zentzutan
ematen zela, haiek ere ez ziren auzo euskaldunetara joaten. Hori nik Lasarten sentitu dut.
Zorionez gaur egun hori ez da ematen, mundu guztia integratuagoa bizi da, inork ez ditu
bereizketa horiek egiten.
Ana Urchueguiak boto asko ateratzen zituen bere agintaldietan. 5.000 bat edo, baina
ezin dugu pentsatu boto guzti horiek kanpoko jendearenak zirenik. Asko bai baina denak
ez. Asko gara kanpotik etorritakoak, horien arten ni, baina probintziatik jende asko ere
etorri da hona bizitzera. Gaztetan asko kanpokoak ginen, postu politikoetan geundenak
ere bai, baina gaur egun gehienak Lasartekoak dira.
Orokorrean giroa ona zen udaletxean, euskararekiko jarrera azpimarratu nahiko nuke, eta
hori guztion artean lortu genuen. Euskararen inguruan eztabaidatu zen, traba bat izan
zitekeena onura bihurtu behar genuen: ideologia desberdinen existenziak. Helburua zen
inor kontra ez egitea. Horretarako euskara batzordean plan bat gauzatu zen eta aurrekontu
altuarekin doitu genuen batzordea. “D” eredua sustatu zen. Gatazka bat izan zitekeena
beste modu batean gainditzea lortu genuen. Eredugarri izan liteke orduan gertatu zena.
Ondoren euskeraren aldeko zerbitzuak, publikoak zein pribatuak indartu eta dibertsifikatu
egin dira: Ttakun Kultur Elkartea, Jalgi... hauek denak garai hartakoak dira, baita herriko kale-izendegia ere; PSErekin akordioan moldatzen joan zen, euskarak bere lekua izan zezan.
“Gu ez ginen “Katangara” joaten, horrela deitzen genion. Inbadituak sentitzen ginen.
Manchurrianoak edo txurrianoak deitzen genien. Ez genuen erlaziorik haiekin. Herria, Goiko
Kale eta Beheko Kale artean banatzen zen, ezkerreko aldea eta eskuineko aldea. Kanpoko
neskentzat bertako mutil batekin hastea garaipen bat zen. Haientzat gu Espainia ginen eta
guk ez genuen hori sentitzen. Esaten ziguten, “Begira hor doa euskalduna” edo “Hain jatorra izanda ze izen itsusia duzun”. Haiekin ahalik eta gutxien egoten saiatzen ginen.
Aurrera pausuak gai honen inguruan
Urteek aurrera egin dute eta belaunaldiak berritu dira. Lasarte-Orian bizi garenak,
Lasarte-Oriakoak gara. Gai honetan lan ikaragarria egin dela uste dut bizikidetza hobetze aldera.
Bada hemen elkarte bat, Ttakun, horko lehendakaria naiz. Ttakunek “Semblante
Andaluz” elkartearekin duen erlazioa azpimarratu nahiko nuke. Andaluzez osatua
dago, gehienak kanpotarrak dira, oso dinamika ona dute eta lan handia egiten dute.
Eurekin dugun erlazioa oso ona da. Elkarrekin ekintzak antolatzeak laguntzen du. Lau
urtean behin egiten dugun maratoian herriko elkarte guztiek hartzen dute parte. Gaur
egungo giroa ez da orain dela 25 urteko giroa.
Extremadura Etxeko lehendakaria naiz [Casa Extremadura]. Gure seme-alabak bigarren belaunaldia dira eta bertako jendearen ikastetxe berdinetara joan dira, espazioak
partekatu dituzte, ekintzak kulturalak, eta horrek batu egiten gaitu. Nahastuagoak bizi
gara eta hori positiboa da.
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Normalizatzen ari dela uste dut
Aldatu egin gara, aurrera pausuak eman ditugu. Asko baztertu ditugula konturatu gara.
Horrela esan digute eta guk onartu dugu. “Zatarkeria ugari egin dizkiguzue gehiago
zinetela sentitzen zenutelako”. Orain ez da horrelakorik gertatzen ez alde batean ez
bestean. Espazio berdinean bizitzen ikasi dugu.
Ekintzak Lasarte-Oriako biztanle guztiei zuzentzen saiatu ginen. Lehen bakoitza bere
tokikoa zen. Euskera modu naturalean txertatzen, aniztasuna errespetatuz. Lehen
pentsaezina zen. Lehen esaten genuen: “Ez da erderaz egingo eta behin dio ulertzen
ez badigute”. Orain jarrera horren atzean dagoena ulertuta baina jakinda jende asko
bilera, mitin eta ekitaldietatik kanpo geratzen dela... eta paso egiten dutela ba “Ez noa
euskaldunentzat delako bakarrik, dena euskeraz esaten duzue”. Paso egiten dute ez
digutelako ulertzen. Gettoak hautsi nahi ditugu. Zubiak eraikitzen saiatuko gara.

Udal-giroan /udal kontuan hartzeko alderdiak
Barneko giroa eta antolakuntza
2011-2015 LEGEALDIAN
2011n alkatetza kendu zigutenean, Froilan Elesperen bulegoa mantentzea eskatu
genuen, hori izan zen eskaera bakarra eta ezetz esan ziguten, kendu egin ziguten.
Ganbara batera bidali gintuzten, ezin genuen zutik ere egon eta zazpi pertsona ginen.
Egin zuten lehenengo gauza presoen kartela jartzea izan zen. Esan ziguten ez zekitela
Froilanen bulegoa zenik, Ondotxo zekiten min egiten ari zirela.
Aurreko legealdian, PSOEk, Udaleko Bizikidetza Mahaia uzteko erabili zuen argumentua izan zen, Bilduk Froilan Elesperen bulegoa zenari eman zion erabilera -euren ustez
Froilan Elesperekiko errespetu falta adieraztea zen-. Benetan uste dut Bizikidetza
mahaia uztearen arrazoiak politika orokorrarekin zerikusia zutela, nahiz eta sinistu dezakedan momentu hartan sentitu zutena benetan hala izan zela. Udaleko gela baten
erabilera, Udalaren beharretara egokitu behar da eta edozein kasutan ezin da patrimonializatu. Espazioen erabileraren inguruan hartu ziren erabakiak guztiz operatiboak
izan ziren: Bilduk udaleko talde politiko zen heinean, PSOEk aurreko legealdian erabili
zuten gela hartu zuen. PNV eta Plataformak ez zuten bulegorik izan, espazio ireki bat
partekatu zuten, Udaletxe zaharrak ez zuen gehiagorako ematen. Presoen panela leiho
hartan jarri genuen Bilduren gelako leihoa zelako. Alkatetza gela hartara pasa zenean,
panela ondoko leihoan jarri zen eta ez pleno aretoaren leihoan, sinbolismo instituzionalagatik. Sinesgarria izan liteke edo ez baina hala izan zen: inongo momentuan, inork
ere ez zuen Froilanen memoria mindu nahi izan.
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2015-2017 LEGEALDIAN
Legealdi berria osatzen duten pertsonek ez dute sufritu guk sufritu duguna. Mota guztietako lagunak dituzte eta edozein lekutara joan daitezke. Jendeak ezagutzen nau eta
ezin naiz leku batzuetan sartu.
Minutu bateko isilaldien kontuarekin behin eta berriz saiatu ginen, uste genuelako nolabaiteko hutsune instituzionala bazegoela garbi hitz egin behar zenean. Etengabe
errekonozimendu pertsonalak egiteak ez du zentzurik, baina oraindik ere instituzioetan ez da terrorismoari zilegitasuna argi eta garbi kentzen dion kontakizunik garatu.
Momentuz bizikidetza mahaiak eraikitzen ari gara eta horrek gauzak nahasteko baino
ez du balio izan eta dirudienez baita presoen inguruan hitz egiteko ere. Guztiarekin
popurri bat egiten ari dira. Hemendik urte batzutara, atzera begiratzen dugunean konturatuko gara.
Bizikidetza Mahaia. Hainbat begirada.
Bizikidetza Mahaitik joan egin ginen eta legealdi hontan berriz itzuli gara [2015...]. Ez
genuen Pabloren jarrera ulertzen. Presoen eskubideak etengabe defendatzen ziren
baina biktimak aipatu ere ez ziren egiten, ez zen biktimen inguruko aitorpenik egiten.
Arazoa da, ezin dugula beti ahalegina guk egin, legearen alde egon garenok. Ahalegina
egitearen borondatea ezin dugula adierazi beti ETA kondenatu dugunok. Ni beti saia
tzen naiz enpatia izaten, nire lankideek beste partidu politikoetan egiten dutenarekin,
fede onez aritzen direlako. Ez dut uste Sozialistetan militatzen duen inork edo PNVko
jarraitzaile den inork biktimak asmo txarrez nahastu nahi dituenik. Nik uste dut, ezker
abertzaleak, inongo ñabardurarik gabe, ETA kondenatu dezan desiratzen daudela, ni
bezala eta disolbatu daitezen eskatzeko desiratzen. Baina hartu duten bidea ez da
egokia. Ezin dugu indarkeria justifikatzen dutenen eta kondenatzen dutenen arteko
erdibide bat ezarri. Bidea kondenatzea da eta bide horretan gaudenok, hortik segi
behar dugu, besteei gurekin batzeko gonbidapena luzatuz.
Hortaz aparte, guztiok kolektibo baten parte garela sentitzea garrantzitsua da. Ez naiz
elkarte zehatz batez ari, baizik eta ez bazinen hiltzaileen aldekoa, ez bazenuen “ETA hil
itzazu” oihukatzen, edo ez bazenituen hilketak txalotzen, orduan ETAren biktima bat
bihurtzen zinen. Hortaz konturatu behar gara, horrek gure bizitza erabat baldintzatu
duelako.
Omenaldiak eta biktimak gogoratzeko egunak
Plaka jartzeko egin genuen ekitaldi batean, niri ondo iruditu zitzaidan Begoña Urrozen
ama izatea plaka desestaliko zuen pertsona. Bere aitak Begoñita deitzen zion hildako
alaba txikiari.
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Kaleko jendea eta biktima batzuk, partidu politikoen arteko haserre eta liskarrengandik
urruti daude. Partiduek, euren jarrera zurrunak alde batera utzi eta pertsona guztiak
kontutan izango dituen bizikidetza eraikitzeko bideari ekin beharko liokete.
Garrantzitsuena kontu honetan biktima guztiak aintzat hartzea da. Arrazoi desberdinengatik biktima batzuk ez dira Udaletxeak antolatutako ekitaldietara joaten. Sufrimendua
gogora ekartzeak eta besteen begiradei eusteak suposatzen duen zailtasunari, hainbeste urtetan pairatu duten bakardadea gehitu behar zaio. Gonbidapen hotz bat
edo telefono dei bat ez da nahikoa, asko bada ere. Gertutasuna eta naturaltasuna
beharrezkoak dira, poliki-poliki, euren erritmoak eta nahiak errespetatuz eta alderdi
mediatikoa alde batera utziz. Zubi iraunkorrak eraiki behar dira, baina ez urtean behin.
Monolitoak biktima guztiak omendu beharko lituzke.
Alkatetzara heldu eta hamabost egunera “Biharko eguneko Memoria” eskultura inauguratzeko ekitaldia nuen, biktima batzuk bakarrik omenduko zituena. Konfrontazioaren
logikari jarraituz egina zegoen -eta hau nire iritzia da- Kontutan izan behar da orduan,
oraindik ere ETA aktibo zegoela, aurreko udal gobernuak, Eusko Jarurlaritzako eta
Madrilgo ordezkariak gonbidatu zituela, biktimen elkarteak... eta gu helburu mediatiko
ginen, Udaletxeko sarreratik metal-detektagailua kendu genuelako. Oso garbi genuen
biktimen gaia lantzerakoan, guztiak barne hartu behar zirela eta horrela egin genuen.
Eta beti erabili izan dugu irizpide hori. Baina gauza bat da bizikidetzaren eta biktimen
gaiari heltzeko beharra garbi izatea eta beste bat ekitaldi bat nola antolatu jakitea.
Oreretako esperientzia eredu izan zen, guztiontzat nik uste, frogatu zelako posible zela
sentsibilitate desberdinak elkarrekin lanean jartzea, mesfidantza egonik ere. 2012an,
urte bukaeran, oker ez banago, udal talde guztiak bertan zeudela hasi ginen. 2013an,
lantzen hasi ginen Memoriaren eguna lehenengo eta Giza Eskubideen eguna ondoren, gutxieneko akordio batzuetara helduz, oinarrizko adierazpenak eginez plenoan
edo plazan. Lehen aldia zen horrelako zerbait lortzen zela. Zoritxarrez, PSOE lehenengo eta PP ondoren dinamika honetatik irten ziren baina aurrera pausua emana zegoen.
Eta benetan pozten naiz, PSOEren gobernuak lan honekin jarraitu duelako.
Nik testu xume bat proposatzen dut: “Lasarte-Oriako Udaletxeak erabat kondenatzen
du ETAren terrorismoa eta zuzenean euren izatea sufritu dutenei gure aitorpena eta
estimua adierazi nahi diegu”. Gaur egun testu hori ez lukete talde politiko guztiek sinatuko. Halere guztiok sinatuko genuke testu berdina ETAren terrorismoa jarri beharrean
GALen terrorismoa jarriko balu, edo poliziaren gehiegikeria edozein egoeratan gertatuta ere. Uste dut adibide honekin erraza dela ulertzea zeintzuk gauden benetan prest
bidean aurrera egiteko eta zeintzuk dituzten zailtasunak bide horri ekiteko.
Gorrotoa eta ezinikusia gainditzea
Berdin zait nor izan zen, nork hil zuen. Ahizpa bat nuen eta orain ez daukat. Ez dut ezagutu eta hori da benetan axola ez zaidana. Hil egin zuten. Berdin zait nortzuk. Etxean
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ez gaituzte gorrotoan hezi, ez dut gorrotoa sentitzen. Nire anaiak hiru seme alaba ditu
eta nik bi eta gorrotorik gabe hezi ditugu.
Amak orain lehen baino askoz ere gutxiago gorrotatzen du.
Lehen begietara begiratzearekin nahikoa nuen euren gorrotoa ikusteko. Orain ez ditut
begirada horiek sumatzen. Beti daude salbuespenak baina ez da gauza bera.
Gaur egun ez dut gorrotorik sentitzen, erresumina bai, min handia egin digutelako.
Gure belaunaldia galdutzat ematen dut, baita HB ere, zoriontsu izateko aukera galdu
dugulako, libre izateko aukera.
Nire seme-alabei ez diet behin ere gorrotoa transmititu. Nire semea jende askorekin
erlazionatzen da, baina egia da nire semeak ez duela nik dudan zama.
Biktimen gaiak ertz ugari ditu, gai delikatua da eta zaila. Indarra alderdi zehatz batean
jartzen baduzu, badirudi beste zerbait ezkutatu nahian zabiltzala eta ez da horrela.
Batetik pertsonen sufrimendua dago, norberak ahal duen moduan eta dakien moduan
kudeatzen duena. Kasu hortan gorrotoa muturreraino sentitzea ere zilegi da eta errespetatu egin behar dugu. Baina biktima izateak ez du esan nahi arrazoiaren monopolioa
duzunik; politikoki zure iritzia bat gehiago da, ez du besteen iritziak baino gehiago
balio eta ezta gutxiago ere.
Gai honekin zerikusia duten oroitzapenak gutxi dira, beti ni babesten saiatu direlako.
Terrorismoa elikatzen zutenen gorrotoak, bizitza normal bat izan nezan eragotzi ez zezan. Ez zuten jendeak ni etiketatzerik edo isolatzerik nahi. Nik uste, horregatik ez zela
gaiaren inguruan asko hitz egiten etxean.

Egungo aukerak
Positiboa da oso, herritar orok, nahi duen talde politikoa bozkatzeko aukera izatea. HBren
ilegalizazioa beharrezkoa zen, euren estrategia politikoa aldatu behar zuten eta hor kokatu genituen. Orain boterea hartu dute eta instituzioetan egon nahi dute eta egon behar
dute. Baina egia da ere bai, ezker abertzalearen parte bati erantzunak zor dizkiotela.
Jesus Eguigurenen esaldi bat datorkit burura: ETA elurra bezala da; hasieran elurra
mara-mara ari du, ondoren hanka-arrastoak ageri dira, hurrengo egunean... elurra
kale-bazterrean ikus daiteke eta horrela hurrenez-hurren. Hori da ETArekin pasako
dena eta baita bizikidetzarekin ere.
Aurrera pausuak emateari dagokionez, gauza bat dan nik pentsatzen dudana eta beste
gauza bat da egin daitekeena, baina ziur nago gauza ugari egin daitezkeela. Udaletxea
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da jarraibideak ezarri behar dituena. Eta ahaztu, inoiz ere ez, noski. Instituzioetatik
gauzak egin daitezkeela uste dut, modu lokalean eta aniztasuna errespetatuz. Eta
alkatea aldarrikapenaren irudi bihurtuz.
Orain dela gutxi, herrian, Baketik elkartearen inguruan sortu den taldean, elkarrizketarako espazio bat eraiki da eta barruan nituen demonio guztiak kanporatzeko
aukera eman dit. Espazio horretan pentsatzen dudan esateko aukera izan dut, egin
genuena eta zergatik egin genuen azaltzeko aukera; nire sentipenak publiko egin ditut, zer ez nuen gustuko adierazi dut. Kontakizun guztiak dira balidoak, baina ez dut
uste guztiek balio etiko berdina dutenik.
Izan daitezela ongietorriak bakean bizi nahi duten guztiak, ondokoak errespetatuko
dituztenak eta terrorismoa kondenatuko dutenak, datozen lekutik etorrita ere. Gizarte
moduan bide berri bati ekin behar diogu. Hamarkada askotan herria hobetzeko
aukera ugari galdu dugu, gure lurraldea modernizatzeko aukera. Askotan, aukera
horiek beldurragatik galdu ditugu; trena sustatzeagatik edo errepide bat eraikitzeagatik hilobian bukatzeko beldurrez, beste kasu batzuetan elkarren arteko konfiantza
galdu delako. Pertsonalki, etorkizun normalizatu bat izatea gustatuko litzaidake, non
bizilagunek sentitzeko, pentsatzeko edo nahi dutena egiteko aukera izango duten;
libre, nahi dutena adierazteko eta euren ideiak bultzatzeko. Hori da bizikidetza.
Ekimenak positiboan
Lasarte-Orian, hamar bat pertsona bildu ginen, ezberdinak elkarren artean eta bilera
hauek pribatuak ziren, astean behin egiten ziren 2014ko urritik hasita. Ezberdinen
arteko elkarrizketa esparru bat sortu dugu. Zintzo eta zentsurarik gabe hitz egiteko,
elkar entzuteko eta ikuspuntu desberdinak ezagutzeko. Elkarrekin lan egiteko borondatea azaldu dugu, gure herrian bizikidetza hobetzeko, bere ideiengatik inork
sufritu ez dezan. Uste dugu bizikidetza ez dela politikoen kontua bakarrik, baizik eta
guztiona, guztiok lagundu dezakegu. Ez gara talde itxi bat. Gainera interesatua dagoen edonork jarraitu gaitzake Facebook-eko perfilean, “Lasarte-Oriako Bizikidetza
Taldea“. Oraintsu, hausnarketa jardunaldi bat izan dugu taldearen martxa aztertzeko
eta 2017an ekimen bat egin dezakegun ikusteko.
Uste dut Udaletxeak gauzak egin ditzakeela eta egiten ari garena zerbait ona da.
Horrelako gauzak egin behar dira, eta hau bultzatzeko Udaletxea parte garrantzitsu
bat da. Gero, gizartea prozesuan laguntzen egon daiteke baina Udaletxeak sustatu
behar ditu horrelako ekimenak, jarraipena emanez eta segimendua eginez.
Bizikidetzan oinarritutako etorkizuna. Nola egin aurrera?
Ordezkari desberdinekin Madrilen izan nuen jardunaldi batzuetan, alkate erreferente
gisa eman nuen konferentzia, eta esan nuen: “Zapatero bezalako presidente bat izan
dugu eta Patxi Lopez bezalako lehendakari bat. Biek bakea ekarri digute, baina orain
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bizikidetza ekarriko duen presidente bat behar dugu, eta uste dut hori garrantzitsuagoa dela”.
Lasarten bizikidetza ona zen, bizikidetza hura errekuperatu behar da eta jendeak jakin behar du zer gertatu zen. GALek ere eraili du eta ezin da justifikatu hori, hilketak
ezin dira justifikatu ezta nor hil duten ere. Autokritika sakona egin behar da senda
tzeko eta gertatutakoa konpontzeko. Belaunaldi berriek ezer aurpegiratu ez dezaten.
Partaidetza maila handiagoa izango balitz, gazte gehiagok parte hartuko balu eta
politikoen artean batasuna egongo balitz eskertzekoa izango litzateke. Sentsazioa
daukat beti berdinak aritzen garela honetan eta eskertzekoa da bai zuek eta baita
beste hainbatek ere horrelako lanak egiten zaudetelako. Justizia eta historialariak ere
prozesu honetan inplikatu beharko lirateke, premiazkoa da.
Desiragarria litzateke niretzat, haserrealdiek bide sanoagoa hartuko balute, beldurrik gabe. Denbora falta zaigu eta elkarrizketarako espazio libreagoak. Oraindik ere
baldintzatuak sentitzen gara libreki hitz egiteko eta horretarako aukera ematen duen
edozein esparru interesatzen zait.
Guztion ideiak errespetatzen ez baditugu, hori garbi ez badugu, hau ez da
konponduko.
Nik 55 urte ditut eta oraindik ere beldur naiz. Bi seme ditut, bat hemen bizi da eta
ikusten du gertatzen dena. Ikusten du jendea kartzelan dagoela eta astebururo jendea dabilela errepidean. Eta nork daki, beharbada hurrengo astean bere lagunen
bat edo senideren bat hil liteke errepidean. Hori ulertzen ez bada, sufrimendua uka
tzen badizute, bi aldiz egiten zaituzte biktima. Nire semea konturatzen da gizartean
gertatzen denaz. Funtsera iritsi behar gara guzti honekin, beharrezkoa da, iraganean
gertatu dena errepikatu ez dadin bermatzeko. Eta funtsa nire ustez da, herri honek
aukera izatea bere etorkizuna erabakitzeko, proiektu guztiak posible izan daitezen,
betorik gabe, berdintasuna errespetatuz.
Konfiantzarik gabe ezin dugu bidea elkarrekin egin, konfiantza ezinbestekoa da,
herrian lortu behar dugu elkarren artean konfiantza izatea... Badaude hainbat esperientzia hori ahalbidetzen dutenak: Baketik, Bizikidetza Taldea, Elkarbizi/Ganbo Iturri,
Danok kide...
Aukerak eman behar ditugu, orain eta etorkizunean, eredu sozial guztiak eta identitate eredu guztiak bere lekua izan dezaten eta bizikidetzarako proiektu guztiek aukera
berdinak izan ditzaten. Konfrontazioa ez dut gustuko. Ez da inor ere menderatu behar eta ez da inor “anti” izan behar. Ez da zertan ezer galdu behar.
Zergatik, nola eta zertarako bizi. Egunen batean elkarrekin topo egin ahal izateko.
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Proposamen praktikoak
Interesgarria litzateke, maila lokalean, Facebook-en esaterako, bakearen alde egiteko espazio bat izatea, nahi duenak bere kontakizuna azaltzeko, bere bizipenak, bere
proposamenak.
Zer falta den?... Hemen gertatu dena kontatuko duten ekintza kultural gehiago, pelikula gehiago, dokumentalak, antzerkia, iragan hurbileko kontakizun gehiago, eta
Bizikidetza Foroetan, gertatu denaren inguruko ondorio etikoak edo moralak partekatzeko, ez dakit nola deitu, esfortzu handiagoa guztion aldetik.
Gauza guztiekin gertatzen den moduan, aurrera egingo dugu ekimen txiki nahiz
handiak gauzatuz. Uste dut helburua kultura izan behar dela, politika baino gehiago. Bizikidetza konfrontazio politikotik kanpo kokatu beharko litzateke; gertatu dena
kontatu behar da, biktimak entzun behar ditugu edo zerbait esateko duen edonor;
herri mailako foroetan, nahiz eta pribatuak izan, ikastetxeetan, egunkarietan, telebistan, dokumentaletan, pelikuletan, antzerkietan.
Gertatu zaiguna ezin da errepikatu. Nire esku dagoen guztia egingo dut, herri mailan
dauden sentikortasun guztiek sarean parte hartu dezaten, gertatu dena aztertzeko.
Egin behar da. Behetik hasita lortu daiteke, askatasun osoarekin, protagonista guztiak aintzat hartuz. Elkarren artean konfiantza nola berreskuratu jakin behar dugu,
behetik hasita. Goian daudenei begiratu gabe lortu dezakegu, boterea behean
dugu. Galdera da: zer egiteko prest daude, bizikidetza hautsi dutenek, giro sanoa
eta konfiantza soziala lortzeko?
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Herrian bereziki inpaktua
izan duten gertaera
azpimarragarrienak

8

Elkarrizketatu ditugun pertsonei galdetu diegu, urte hauetan, zeintzuk izan diren inpaktu gehien izan duten gertaerak, bai maila pertsonalean eta baita herri
mailan ere, gertatutakoak Lasarte-Oriako herritarrengan izan duen eraginagatik.
Egindako elkarrizketen arabera, sei gertaera izan dira gehien errepikatu direnak.
Kronologikoki ordenatuak bildu ditugu guztiak.
Gertaera hauek epigrafe honetan kokatzeak, ez dute giza eskubideekiko duten
izaera juridikoa aldatzen. Hemen irudikatzen ditugu, elkarrizketatuen memorian
izan duten inpaktuagatik

1

Begoña Urrozek Lasarte-Oriako memorian
bizirik dirau 57 urteren ondoren
1960

Urte asko pasa badira ere -57- eta diktaduran duelua egiteko eta memoria mantentzeko baldintzak eman ez baziren ere, Begoña Urroz Ibarrolak, 22 hilabetekoa, Lasarte-Oriako
herritarren memorian dirau. 1960ko ekainean larriki zauritua izan zen, erredurez betea, eta
hurrengo egunean hil zen, herriko festak ziren egunean. “Inork ez zuen ezer egin festak eteteko. Hiletara jende ugari joan zen baina festak ez ziren eten”. Horrela gogoratzen du Isabel
Zuaznabar Iruleguik, Urroz Ibarrola familiaren bizilagunak.
Atentatu horretan beste pertsona batzuk ere zaurituak suertatu ziren, Baleren Bakaikoa
Azurmendi, Pascual Ibañez Martin, Francisco Sanchez Bravo, Maria Garcia Moras eta Soledad
Arruti Etxegoyen. Azken hau Begoñitaren izeba, kontsignan lan egiten zuen. Bere izebarekin
zegoen haurra maleta su-emaileak eztanda egin zuenean.
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Atentatuen egileei dagokienez, Isabel Zuaznabarrek honako hau esan digu: “Ez da hain
garrantzitsua nork egin zuen jakitea, baizik eta gertatutakoak familian nola eragin duen”.
Begoñaren ahizpak, bere izen berdina duenak, ildo beretik doa: “Garrantzitsuena da bere
memoria bizirik mantentzea eta ez ahanztea”.

FAMILIAK UTZITAKO ARGAZKIA

Ernest Lluchek -Osasun ministro ohia Felipe Gonzalezen Gobernuan eta 2000. urtean
ETAk hil zuena-, gertatutakoaren krudelkeria irudikatu ez zuen arte, belaunaldi berriek ez
zuten jakin 1960. urtean, euren bizilagun bat, haur txiki bat, Amarako estazioan hil zutela.
Terrorismoan adituak ziren medioek ere ez zuten kasu honen berri. Ernest Luchek bildutako informazio guztiagatik, ETAri egotzi zioten Begoña
Urrozen heriotza. Hainbat biktimen elkartek bere egin zuten informazio hau eta irailak 22ko 29/2011 Legeak atzera
egin zuen, 1960ko urtarrilak 1era, Begoña terrorismoaren
biktimen artean jartzeko. 2012an, Ministroen Kontseiluak
adostu zuen “Gran Cruz de la Orden del Reconocimiento”
deritzon titulua Begoña Urrozi ematea, nahiz eta Barne
Ministerioak 2014ra arte ez zuen bere zerrenda ofizialean
sartu. Jose Antonio Pardines guadia zibila agertzen zen
ETAren lehen biktima bezala. ETAk 1968an hil zuen Jose
Antonio Pardines.
1960an, DRILek (Directorio Revolucionario Ibérico de
Liberación), Caracasen eginiko prentsaurreko batean aldarrikatu zuen, Begoña hil zuen maleta su-eragileak eurek jarri
zutela Amarako estazioan eta bonba gehiago Donostiako
Norteko Geltokian, Zaragozan, Bartzelonan, Madrilen eta
Jesusa Ibarrola eta Juan Urroz
Bilbon. Urte hartan ere, otsailean, hainbat bonba jarri ziBegoñarekin.
tuzten Madrilen eta Santa Maria Transatlantiko portugesa
bahitu zuten 1961eko urtarrilean58. Orduan, 24 militante
portuges eta galegoek, Brasilen amaitu zen bahiketa horretan parte hartu zuten. Ekintza horiekin DRILek, Oliveira
Salazar eta Francisco Francoren diktadurak salatu nahi zituen. Euren ekintzek ez zuten erlazio
berezik “euskal gatazkarekin” eta haien artean guevaristak, anarkistak eta komunistak zeuden.
Egun berean, ekainak 27an, DRILek, agentzietara komunikatu bat bidali zuen eta United
Press International agentziak, berria eman zuen DRILeri gertatutakoa egotziz. Xabier
Montanyak59 bere liburuan biltzen du, Jorge de Sotomayor, DRILeko komandanteak eta Santa
Maria transatlantikoaren bahitzaileetako batek, euren ekintzen partea publiko egin zutela eta

58

RECIO GARCÍA, Armando (2005). El secuestro del Santa María en la prensa del régimen franquista. Historia y

Comunicación Social, aldizkarian 10, 157-177. Kontaktua: Universidad Complutense de Madrid. aregarc@yahoo.es
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bertan baieztatzen zuten, euren ekintzetan ez zela bajarik, atxiloturik edo hildakorik egon
“Haurraren kasua izan ezik”: Oihartzun gehien Donostiako Estazioan gauzatu zen operazioak
izan zuen, su-bonbaren eztandak, amarengandik urruti jolasten zebilen bi urteko haur bat hil
zuelako. Sabotaje guztietan hura izan zen biktima errugabe bakarra”60.
Santiago de Pablo, Xavier Montanya, Luis Suarez Fernandez edo Iñaki Egaña bezalako historialariak, bat egiten dute esaterakoan, DRIL izan zela egun hartan su-bonbak jarri zituena.
Santiago de Pablok guztiz baieztatzen du, “ez dagoela iturririk eta ezta hipotesi fidagarririk
ere baiezta dezakeena, ETA izan zela Begoña Urroz hil zuena”61. Xavier Montanyaren hitzetan,
Luis Suarez Fernandez historialariak, Francisco Franco Fundazioan dauden ezkutuko informazioa eta dokumentu hauek kontsultatzeko baimena daukan bakarra, “bat dator ekintza hauek
DRILi egozterakoan: DRILek atentatu-kate hauek prestatu zituen eta ekainaren 26 eta 27an
egin zuten eztanda”62.
AVT eta Vidas Rotas elkarteek ETAri egozten diote atentatu hau. Victimas del Terrorismo
Fundazioak (FVT) berriz ez, ezta Covitek (“Beste batzuk” atalean kokatzen du), Foronda
Institutuak, Euskal Memoriak eta Argituzek ere. Txosten honetan Jesusa Ibarrolaz akordatu
nahi dugu, orain gutxi hil da 91 urte zituela eta Begoña Urrozen familiari erabateko babesa
eman nahi diogu, garrantzitsuena bere memoria eta gertatu dena ez ahaztea dela esaten
dutenean.

59

MONTANYÀ ATOCHE, Xabier (2004). Pirates de la llibertat. Empùries. Barcelona: Biblioteca Universal.
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Lan berean, 77. orrialdean SOTOMAYOR Jorgeren lanari erreferentzia egiten dio. Yo robé el Santa María. Akal.

Madrid. 1978 . Bere benetako izena José Fernando Fernández Vázquez zen.
61

DE PABLO, Santiago. “¿La primera víctima de ETA?”, 2010/06/19 El Correo eta El Diario Vasco.

62

MONTANYÀ ATOCHE, Xavier, op.cit., 80.orrialdea. Erreferentzia: SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Francisco Franco

y su tiempo. Tomo VI. Fundación Nacional Francisco Franco.
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Michelin: ehun eguneko greba eta ETAren xedea

1976-1989
Michelin-Lasarte enpresa, hainbat arrazoiengatik, herri honen memorian geratu da markatua. Hauek dira arrazoi horietako batzuk:
> 1976an multinazional honek 3.000 pertsonako lantaldea zuen. Haietako asko Lasarten edo
ondoko herrietan bizi ziren. Otsailaren 15etik maiatzak 24ra, langileen greba historiko bat
burutu zen eta herri honi bete-betean eragin zion.
> ETAk Lasarten izan zituen biktima mortalen artean, bi, enpresako langile ziren: Antonio
Huegun Aguirre, bederatzi urtez aritu zen lanean taxi-gidari izan aurretik. Alenjandro Saenz
Sanchez 22 urtez segurtasun burua izan zen, 1985eko abenduak 30ean ETAk hil zuen arte,
erretiroa hartzera zihoan egun berean.
> 1979ko otsailaren 5ean, ETApm-ak Michelingo zuzendari orokorra bahitu zuen, Georges
Roucier, tiro bat eman zioten zangoan, enpresa, langileen eskaeren aurrean izaten ari zen
jarreragatik. 1979an eta 1989an ETAk bi bonba jarri zituen enpresaren kontra eta hirugarren batek jangela kaltetu zuen, bonbak eragindako hedatze-uhinagatik
Zentzuzkoa da beraz, hainbat elkarrizketatuentzat Michelinen gertatutakoa euren memorietan geratu izana. Gertakizun guztietatik adierazgarriena, iraupenagatik eta herrian
izan zuen inpaktu sozio-politikoagatik, “ehun eguneko greba” deiturikoa izan zen. Jose Luis
Navarro Armendariz izan zen lehen pista eman zigun pertsona, “100 días de lucha frente a
una multinacional”63 liburua utzi zigunean. Bertako edukia hemen erabili dugun laburpena da,
Maria Luisa Irizar Telleria, Felix Perez Carrasco eta Jose Antonio Peña Martinen testigantzekin
batera. Protagonistentzat, langile demokrazia, ekintza baketsuak, negoziazioa eta elkartasuna ziren, batasuna hautsiko ote zen kezkarekin batera, grebaren ildo nagusiak. Michelinen
ekint za sindikala guztiz debekatua zegoen orduan.
“Greba politizatzen joan zen, Gobernu Zibilak eta beste agintari batzuk trabak jartzen hasi
zirenean”, kontatzen dute. Indar publikoek jazarpena erabiltzen zuten, asanbladak debekatu... astero egiten zuten ekintzaren bat. Errenteriako, Tolosako, Usurbilgo elizetan asanbladak
ospatzen zituzten... Hernaniko Santa Barbaran, Donostiako Sindikatuetan, asanblada eta manifestaldia Pasai Antxon, Zarautzen, Aian... “Orduan esaten genuen eta baita orain ere, edozein
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MENDIZABAL MUGURUZA, Luis (coord., 1977). Lan taldea: AMILIBIA DONNAY, Endika, BEREZIARTUA

UNANUE, Maitere, OLASKOAGA ITURRI, Juan, PÉREZ CARRASCO, Félix eta TOBAR MIGUEL, Ana. Michelin:
Cien días de lucha frente a una multinacional. Autoedición.
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gatazka sozialak eduki politikoa duela,
baina Michelingo greba, beste edozein
greba bezala, ezta hertsiki greba politiko bat, enpresari presioa egiteko
greba baizik. Politizazioaren areago
tzea edo gutxiagotzea enpresaren
eta botere publikoen arteko erlazioan
oinarritzen da. Agintariek eta egunkarien editorialek sortzen dute “greba
politikoa“ deituriko diskurtsoa eta jazotakoak ez zuen kontrakorik adierazten:
Jon Zabaletaren ilustrazioaren argazkia, “100 días de
asanbladak edo manifestaldiak egiteko
huelga” liburuan agertzen dena, 1977.
baimenak ukatu zituzten, elizak hustu
zituzten, ehunka nortasun-agiri kendu,
manifestariak jipoitu eta larriki zauritu, 20 pertsona baino gehiago atxilotu zituzten eta asanblada batek Gobernu Zibilera joatea erabaki zuen, atxilotuei emandako tratu txarrengatik
protestan. Asanbladak “Gora Euskadi“ batekin amaitzen ziren.


Grebalariekiko elkartasuna Lasarten izugarria izan zen: mediku batzuek ez zuten kon
tsultengatik kobratu, deskontuak egiten zituzten dendetan, arraina dohainik ematen zuten,
tabernetan egun erdiko irabaziak edo irabazien parte bat eskaintzen zuten, emandako elikagaiak gordetzeko lokalak uzten ziren, erresistentzia kaxa sortu zen, Ikastolak greban zeuden
langileen ordainketak bertan behera utzi zituen eta soziedade batek bere lokala eta boluntarioak eskaini zituen janaria zerbitzatzeko, Michelingo jantokian zerbitzatzen zen prezioa
berean. Parean, “Guardia Zibilak ez zuen bakerik eman herrian”64.
90 bat emakumek batzarretan eta ekintzetan parte hartu zuten: fabrikako atezaindegiaren
aurrean kontzentrazioa, itxialdia Donostiako Jesuiten elizan... bi ekintzetan desalojatuak izan
ziren. Dozena bat atxilotuak izan ziren hainbat ekintzetan.
Balantze moduan hau geratu zen idatzia aipatu dugun liburuan: “Dena alde genuen,
Michelinen egoskorkeria eta boterearen aparatua izan ezik. Ezin izan genien kontra egin biei
batera (...) Ez genuen greba irabazi baina Michelini garesti atera zitzaion hura eta eredugarri
izan zen beste multinazional batzuentzat. (...) Multinazionalen kontrako borroka politiko-sindikalean, langileen eta herritarren artean elkartasuna bilatzeko bideetan eta fabriken arteko
antolakuntzan aurrera pausu garrantzitsuak eman ziren.“ Enpresak 2.000 bat pertsona kaleratu zituen eta banan-banan onartu zituen berriz ere, edo ez. Azkenean 51 gizon eta 16
emakume kalean geratu ziren. Pertsona hauek guztira 69 seme-alaba zituzten jaten emateko.

64

PEÑA MARTIN, José Antonioren testigantza.
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Mikel Kastresana. “Ez genuen beste aukerarik hura hiltzea baino”

1988
Mikel Kastresana Razkin, 30urte, Lasarte-Orian jaioa, ETAko militantea. 1988Ko irailaren
23an hil zen Donostiako Gipuzkoa Plazan, Poliziak eginiko 5 tiroen ondorioz; Hainbat polizia haren gainera jaurti ziren eta lurrean elkarren kontra indarrean aritu ziren. Polizietako
bat, Carlos Manuel Turrado Riesgo, bala batek zauritu zuen sorbaldan. Begoña Uzkudun
Etxenagusia, Mikel Kastresanarekin zegoen momentu hartan eta atxilotua izan zen han bertan. Hortik aurrera bertsioak ez datoz bat.
Epailearen aurrean deklaratu zuten lau inspektorek baieztatu zuten, ez zela operazioa aurretik antolatua izan, ohizko zerbitzua egiten ari zirela. Halere, hurrengo egunean, El País
egunkariak, Jose Luis Barberiak sinatutako kronika batean honako hau zioen: “Polizia terroristen atzetik ibili zen Donostiako kaleetan zehar” eta “Polizia kamuflaturiko kotxeetan eta
motoetan haiei segika ari zen eta ustekabean harrapatu zituzten Bidasoa Tabernara sartzen
ari zirela”. Begoña Uzkudunek aldiz deklaratu zuen, une hartan kafetegitik irteten ari zirela..
El País egunkariak honako hau idatzi zuen: “Polizia iturriek atzo gauean adierazi zuten ehunka
pertsona zeudela inguruan momentu hartan eta agenteek horregatik egin ziotela tiro hil arte.
Ez genuen beste aukerarik hura hiltzea baino”65, azpimarratu zuten. Gertaeraren egun berean
Gipuzkoako gobernadore zibilak, Jose Ramon Goñi Tirapuk, deklaratu zuen hildakoa makina
bat delituen egilea zela.
Familiak, Irekitako diligentzietan akusazio partikular moduan aurkeztea erabaki zuen, haien
ustez “atxilotutako emakumeak deklaratu zuenaren arabera, eta bertan zeuden testiguen arabera, Polizia indarrez aritu zen eta lurrean zegoela errematatu zuten”. Familiak heriotza zein
baldintzetan eman zen argitzea eskatu zuen. Poliziak deklaratu zuen bai haiek eta baita hildakoa
ere armatuak zihoazela eta beste parteak aldiz argudiatu zuen hildakoak liburu bat zeramala eskuan eta ez pistola bat. Hala ere, epailearen aurrean aurkeztu ziren objektuen artean ez zegoen
libururik baina bai bi pistola eta granada bat. F.A.Z testiguak, epailearen aurrean deklaratu zuen
ez ziola pistolarik ikusi eskuan Mikel Kastresanari eta lehen tiroa “entzunzuela bi polizia harekin
liskarrean zeudela”. Justizia Ministerioko Toxikologia Institutuaren txostena irekia utzi zuten,
azken iritziek eta ondorioek: “Eskuineko eskuko lagin zatian keak eragindako beltzuneak ageri
dira, biktimak berak egindako tiro batek eraginda edo hirugarren batek eraginda biktimarekin
norgehiagokan ari zela”. Bestalde badirudi bala-zorro bat falta zela.
Mikel Kastresanak jaso zituen tiroei dagokienez, txosten hark ondorioztatu zuen “Lehen
zuloa, hurbiletik egindako tiro batena da (...) kanoia, gorputzetik bat edo bi zentimetrotara
zegoela egin zen” eta “ 2 eta 6 zuloak, kanoia gorputza ukitzen ari zela gauzatu ziren”.

65

El País, 24/09/1988.
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Mikel Castresanarena oso gogorra izan zen, nik uste dut hurbil-hurbiletik errematatu
zutela, lurrean zegoenean. Kike Intxausti
Kasu honen diligentziak epaiketa egin gabe artxibatu ziren. Familiak duen informazioa
kontsultatu dugu, baina artxiboaren autoa ikustea behar genuen, kasua isteko Epaitegiak
zein arrazoi erabili zituen jakin ahal izateko. Gauzak horrela, familiaren abokatuarekin, Iñigo
Iruinekin, bildu ginen. Akusazio partikular moduan jardun zuen Instrukziozko 1 zenbakiko
Epaitegian, Donostian. Momentuz autoaren artxiboa ikustea ezinezkoa izan da, baina eginiko
diligentzien kopia bat lortzeko behar diren tramiteak gauzatzen ari dira.
Bakearen Aldeko Elkarteak, irailaren 24an, isileko jestuak konbokatu zituen, Euskal Herriko
puntu desberdinetan, Mikel Kastresanaren heriotzarengatik. Hurrengo egunean Guardia
Zibilak Lasarte-Oria okupatu zuen, kontrolak jarri zituzten herriko sarreretan eta tanketak
sartu zituzten herriaren erdialderaino. Emilio Rodriguez Galindok zuzendu zuen operazioa.
Familiak ezin izan zuen hileta ospatu, gorpua bertan zegoela, Guardia Zibilak zuzenean eraman zuelako gorpua hilerriraino. Pertsona asko jipoituak izan ziren eta batzuk larriki zaurituak,
horien artean Aitor Uranga Egaña, Aldatzekua tabernaren jabea; Guardia Zibilak tabernan
zeuden bezeroak desalojatu zituen kolpeka, “paseillo” bat eginez.
1988/09/26an, El País-ek publikatu zuen: “Guardia Zibilak Lasartera zihoazen hogei bat
gazte atxilotu zituen herritik gertu. Gazteak, omenaldira bidean zeuden eta kontrolean gelditu zituzten. Guardia Zibilak, gazteak eta autobusean zihoazen emakumeak bereizi zituen
eta lurrean etzanarazi zituzten. Miaketa egin ondoren arineketan pare bat buelta emateko
agindu zieten. Jarraian, autobusean sartu zituzten eta Guardia Zibilaren zaintzapean haien
dependentzietara eraman zituzten, ustez. Halere, Gobernuaren instantziek ezin izan dute bart
gauean uste hau baieztatu”.

KARLOS CORBELLA

Mikel Kastresanaren gurasoak.
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Miguel Angel Blanco. Zuriz margoturiko eskuak gorri bihurtu ziren

1997
El 12 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco Garrido, concejal del Partido Popular de Ermua,
de 21997ko uztailaren 12an, Miguel Angel Blanco Garrido, 29 urtekoa, Partidu Popularreko
zinegotzia Ermuan, larriki zauritua aurkitu zuten, buruan bi tiro zituela. Lasarte-Oriako Oztaran
auzoan, Txartel hoteletik gertu zegoen eremu batean. Hurrengo egunean hil zen, goizeko bostetan, Donostiako Arantzazuko Ama Ospitalean.
Zinegotzi gaztea, PPko belaunaldi berrietara bi urte lehenago afiliatu zen. Ekainak 10ean,
ETAko hiru militantek bahitu zuten Eibarren, Eman Consulting aholkularitza bulegora lanera
zihoala; bertako langilea zen, hilabete batzuk lehenago Ekonomia Zientzietan lizentziatu zenetik. Bahitzaileek zabalduriko nota batean, ultimatuma eman zioten Gobernu espainolari, euskal
presoak Euskal Herrira ekar zitzaten. Epemuga ekainak 12ko 16:00tan jarri zuten. Eskatutakoa
egin ezean, edila hilko zutela adierazi zuten.
Hasieratik mobilizazioak ugariak izan ziren, aska zezaten eskatuz. Ermuan adibidez, bere
jaioterrian “Te esperamos Miguel Angel, itxaroten zaitugu” lelopean mobilizatu ziren. Zuriz
margoturiko eskuak ikur bihurtu ziren, bahiketa hilketan bukatu ez zedin. Erakunde, ekimen eta
ahots ugarik aska zezaten exijitu zuten, bi egunez bere bizitza salbatzen saiatu ziren bai hemen
eta baita penintsula osoan ere. Eskatutakoa bete ez zenez, ETAk eraili egin zuen edila eta zuriz
margoturiko eskuak gorri bihurtu ziren. Gertatutakoa arbuiatzen zuten mobilizazioak ordurarte
ospatu ziren handienak izan ziren. Madrilen adibidez pankartak zihoen: “Bakea, elkartasuna
eta askatasuna”. Idatzita geratu da: “Miguel Angel Bancoren bahiketak eta erailketak, terrorismoaren kontrako borrokan mugarria ezarri zuen” 66.
Miguel Angel Blancoren bahiketak eta erailketak, gure herrian azaldu zen hilzorian
zegoela, iraganaren eta geroaren arteko mugarria ezarri zuen familia askotan, beldurra alde batera utzi eta kalera irtetea erabaki zutelako. Alejandro Saenzv.
Mugarri adierazgarrienetako bat Miguel Angel Blancoren erailketa izan zen, nire aitaren erailketarekin nolabaiteko antzekotasunak ditu. Halere, aitorpen bateratu bat
egin beharko litzateke bai beraiekin eta baita beste hainbat biktimekin ere, maila
berdinean egon zitezen gustatuko litzaidake. Josu Elespe.
Lasarte-Oriako hainbat bizilagun, Miguel Angel hil zorian aurkitu zuten lekutik gertu bildu zen, naturaltasunez, antolatu gabe, ekainak 12ko ilunabarrean. Bizilagun taldea “gorrotoaren, haserrearen

66

FUNDACIÓN MIGUEL ÁNGEL BLANCO “Su vida”. http://www.fmiguelangelblanco.es/miguel-angel-blanco/

su-vida/ 2017ko Martxoak 14an kontsultatua.
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eta zalantzaren artean mugitzen zen67”. Azkenean manifestaldia disolbatu egin zen, Ertzaintzari
jakinarazi zitzaiolako, Egin egunkarian, abisua jaso zutela ETAren izenean, esanez, lehergailu bat
jarri zutela, bi ehiztarik Miguel Angel aurkitu zuten lekutik gertu. Alarma faltsua izan zen.
2006an, Audientzia Nazionalak, 50 urteko kartzela-zigorra ezarri zien, Irantzu Gallastegi Sudupe
eta Francisco Javier Garcia Gazteluri, Miguel Angel Blancoren bahiketa eta erailketarengatik.
Hiru urte lehenago, 2003an, Audientzia Nazionalak Ibon Muñoa Arizmendiarreta kondenatu
zuen 14 urteko kartzela-zigorra betetzera, bahiketa-delitu terrorista batean laguntzeagatik.
2016ko uztailak 13an Ermuako Udaletxeak antolaturiko omenaldira, EH Bildu azaldu
zen lehen aldiz, Mireia Arginzoniz eta Paul Yarza zinegotziak hain zuzen ere, baita Eusko
Alkartasunako idazkaria ere, Pello Urizar eta Asier Vega junteroa. Alkateak bakarrik hitz egin
zuen, Carlos Totorikak, PSE-EEkoa. Gogoratu zuen, horrelako egoerak ez zirela “salbuespenak”, “berrogei urtetan zehar gertatutakoaren parte da. Estatu paralelo bat non, nazionalistak
ez ginenak publikoki manifestatzen baginen, mehatxuez beteriko kartelekin salatzen gintuzten, paretetan dianak agertzen ziren gure izenekin edo egunkarietan, hori kotxea edo etxea
erretzen ez bazizkiguten edo hiltzen ez baziguten noski”. Horren ondoren “erantzuna” etorri
zen, bere hitzetan. ETAk eta bere ingurukoek eragindako “paralisiaren eta frustrazio basatiaren” ondoren “indarkeriaren injustiziak, itolarriak eta askatasun faltak eragindako asperraldia”
etorri zen eta azkenik “mobilizazio, eta askatasunaren aldeko oihu bilakatu zen”68.

TXEMA VALLES

Miguel Angel Blanco aurkitu zuten lekua.

67

El País, 1997/07/13.

68

El Diario Vasco, 2016/07/13.
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Froilán Elespe. “ETAk aurkari bat eraili zuen, ez etsai bat”

2001
E2001eko martxoaren 20an ETAk Froilan Elespe hil zuen, 54 urtekoa, bi seme zituen Josu eta
Andoni. PSEko zinegotzi izan zen; lehenengo Usurbilen 1986ra arte eta ondoren Lasarte-Orian
alkateorde izan zen herri independente izendatu zutenetik. UGT sindikatuan ere afiliatu izan zen.
Hil zuten egunean, ETAko kide bat, aurpegia bistan zuela, Urko Plazan dagoen Sasoeta
tabernara sartu zen. Froilan Elespe zegoen tokiraino joan zen, barra ondora, ezertxo ere esan
gabe tiro bat eman zion buruan eta ihesi joan zen.
Froilan Elesperen gorputik metro batzuetara, PSE-EE Gipuzkoako idazkari orokorrak,
Manolo Huertasek, Josu Jon Imazi (Eusko Jaurlaritzako bozeramaileari) aurpegiratu zion:
“Hemen ez da bizkartzain gehiago behar, guzti honekin bukatu behar dugu. Gertatzen ari
denak ez dizue lotsarik ematen? Gu zanpatzen ari dira. Noiz konturatuko zarete?”69. Gorpua
bertan zela ospatu zen hil-kapera eta Udaletxeko pleno aretoan izan zen.

PSE-EE

Bere lagunen argazkia zintzilikatzen.

Udal Korporazioak, egun hartan bertan, 20n, ezohizko bilera bat ospatu zuen eta EHen abstentzioarekin deklarazio bat onartu zuten. Plenoak erailketa kondenatu zuen, familiari,
gertukoei eta PSE-EEko kideei erabateko elkartasuna adierazi zion eta herrian hiru eguneko
dolu-aldia deklaratu zuen. Udalak Herritarrak gonbidatu zituen deialdietara “bere memoria

69

“Froilán Elespe insistió 18 horas antes de su asesinato en que quería vivir sin escolta”. Mikel Ormazabalen

erreportaia El País-en, 2001/02/21.
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omentzeko, gertatutakoaren aurrean gaitzespena adierazteko, aske izatearen nahia azaltzeko
eta bizitzaren alde egiteko”70. Batez ere egun hartan bertan 20:00etan Andatza Plazan, milaka pertsona hurbildu ziren eta euren mina eta amorrazioa azaldu zuten gertatutakoagatik.
EH-en bozeramaileak, Aiora Zulaika Soroak, idatzi bat irakurtzeko nahia agertu zuen bere
iritizia azaltzeko. Bertan zegoen jendea oihuka hasi zen talde hartako hiru zinegotzien kontra
“hiltzaileak” deituz, eta euren gaitzespena azalduz. Horrela gertatu zen Aiora Zulaika idatzitako
irakurtzen hasten zen bakoitzean. Egun hartako aktan esaten denagatik, Ana Urchueguiak,
zutik zegoela eta sutsu, idatzitakoa irakurtzen uzteko eta lasaitzeko eskatu zuen behin eta
berriz. Baina publikoan jendeak oihuka jarraitzen zuen “Ez duzue hitz egingo. Pistolarik gabe
kaka zaharra zarete, Otegi [Arnaldo] bezain nazkagarriak zarete”.
Alkatesak egindako etengabeko eskaerek, oihuak baretu zituzten eta nekez entzun ziren
EH taldeko zinegotziaren hitzak: “Froilan Elespe lankidearen heriotzak bereziki hunkitu zituen,
ideologia desberdinen gainetik” eta “azken izan zedin nahi zuten”. Ordurako publikoan zegoen jendeak bizkarra eman zien eta tentsioak jarraitzen zuen. Segidan Zigor Iriondo Iartzak
hartu zuen hitza, EH taldearen doluminak adierazteko bai familiari eta baita gertukoei ere, baina testu politiko bat irakurtzen hasi zen. Testuan, PSOE, PP eta PNVri leporatzen zien Froilan
Elesperen heriotzaren erantzukizuna. Hainbat pertsonek paperak jaurti zizkieten, eurengana
hurbildu eta erasotzeko saiakerak egin zituzten. Ana Urchueguiak ere “nerbioak galdu zituen”
El País egunkariaren hitzetan eta “Ez duzue lotsarik” aurpegiratu zien.
Elkarrizketatuek bat egiten dute, Froilan Elesperen erailketak, herrian izan zuen inpaktuaz
hitz egitean eta atentatuak eragin zuen haustura soziala azaltzean, plenoan gertatutakoaz
ere hitz egin dute. Familia erabat deseginda, pertsona batek uzten duen hutsunea “ez zen
inoren etsaia, arerio politikoa edozein kasutan” -behin eta berriz azpimarrratzen dute ondokoak-, urratutako erlazioak, mina, pilaturiko sufrimendua. Egiaztatu dugu, Froilan Elespek
sektore desberdinak zein zabalak bateratzen zituela eta hainbat ideologietakoak gainera.
Elkarrizketatuek bat egiten dute puntu horretan eta mina guztiz partekatua da, PSE-EEtik
hasita, Bildu EAJ-PNV, Podemos eta Partidu Popularreraino.
Ondorengo hausnarketak adierazten du, bizitzan aurrera egin daitekeela eta norberak
ahalbidetzen duela, gorrotoarekin eta mendeku-gosearekin bizi, edo ez.
Momentu hartan Bilduko hiru pertsona zeunden Lasarte-Oriako Udaletxean, horien
artean Pirritx. Gaur egun nire seme-alabei ikaragarri gustatzen zaie Pirritx eta Porrotx
eta ez diegu inoiz ukatu hori. Josu Elespe.

70

Pleno munizipala 04/01 zk, Martxoaren 20n ospaturiko ezohiko saioren akta http://administrazioa.lasarte-oria.

eus/es/ficheros/22_1410es.pdf Eginiko azken kontsulta 2017/03/06.
71

El País, 21/03/2001.
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Urrunketak Lasarte-Oriako familia bat txikitu zuen

2003
Argi Iturralde Ormaetxea, 73 urtekoa eta Iñaki Balerdi Iturralde, 43 urtekoa, ama eta semea, 2003ko otsailak 28an hil ziren, trafiko-istripu batean, Almeria bidean, preso zegoen
Juancar Balerdi (semea eta anaia) bisitatzera zihoazela. Joxe Balerdi Mintegi, Argiren senarra eta Iñakiren aita larriki zauritua suertatu zen eta Albeceteko Ospitalean ingresatu zuten.
Istripuak eragindako arrastoak betirako izango zituen.
Argi Iturralde Ormaetxeak beste istripu bat izan zuen lehenago ere, 1997ko abenduaren
28an, Almeria bidean ere bai. Orduan, euren furgoneta irauli egin zen, errepidea bustia zegoen eta gurpilek irrist egin zuten. Argik kolpe garrantzitsuak sufritu zituen eta luzaroan izan
zituen sendatu ziren arte. Beste emakume bat ere Ospitalera eraman zuten.
Herrian bizi izan dudan gogorrena izan da niretzat. Nekane Esnal
Halabeharrezko istripuaren aurretik, familiak beste bat izan zuten, 1999ko abenduaren
5ean, Juankar Balerdiren emazteak, Zutoia Mitxelek, istripu larria izan zuen hura bizitatzera
zihoala. Kotxea erabat txikitua geratu zen.
Semeagatik borrokatu zuen.
Banderolan zinta beltza jarri nion.
Mayi Bengoetxea
Lasarte-Oriako beste familia batzuk ere
antzeko egoerak pairatu dituzte. 2013Ko otsailaren 2an, Mitxel Turrientes presoaren lagunek
istripu bai izan zuten Burgosen, elurraren eta
txingorraren ondorioz. Kotxeak kolpe izugarria
hartu zuen baina bidaiariek ez zuten zauririk
izan. Egun hartan Herreran zegoen presoak ez
zuen bisitarik izan. Etxeraten datuen arabera72,
urrunketa hasi zenetik, 337 istripu kontatu dira
eta guztira 16 pertsona hil dira errepideetan.
Marijo eta Jone Balerdi, Argi Iturralderen alabak.

72

Etxeratek eginiko prentsaurrekoa 2016ko azaroaren 23an, Burgos eta Vitoria-Gasteiz artean gertaturiko istripu

bikoitzaren ondoren. Senideen Kotxe bat eta furgoneta bat kaltetuak suertatu ziren.
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Epailetzaren jarrera kritikoa urrunketaren kontra
Geroz eta gehiago dira salbuespen arauak kritikatzen dituztenak, testuingurua ez da berdina jada. 2017Ko martxoan, Konstituzio Auzitegiko hainbat magistratuk, boto berezi bat
formulatu zuten preso baten bizitza familiarrari zegokion sententzia batean. Ez zen horrelako
formulazio bat egiten zen lehen aldia, baina esanguratsua izan zen oso kontutan izanda nondik zetorren.
2015eko urriak 29an, Ramon Saez Valcarcel, Audientzia Nazionaleko magistratuak bere
desadostasuna adierazi zuen, presoaren ordezkari prozesal eta abokatu zenak (gaur egun
libre dago), Carlos Trenor Dicentak formulaturiko apelazio errekurtso batean. Zehazki hauek
dira argumentuak:
1) Kartzela-zigorrak etxetik ahalik eta gertuen betetzea, presoaren eskubideen parte da.
2) Espetxeetako administrazioak ezin ditu sistematikoki eta unibertsalki, gauzatutako delitu motagatik kategoria zehatz bat duten presoak urrundu, neurriak berak ez duelako
lege-estaldurarik.
3) Urrunketak bizitza familiarra izateko eskubidea urratzen du, giza eskubideen Europako
Hitzarmenak adierazten duen moduan.
4) Urrunketa bortxazko neurri zuzentzailea da edo ordaina bilatzen duena eta ezin da berreziketa eta birsozializazioan oinarritutako tratamenduaren parte izan 73.
Publiko egin berri da, 2017ko martxoan, aurretik komentatu dugun moduan, nola Konstituzio
Auzitegiko hiru magistratuk -Adela Asua, Gorengo Auzitegiko lehendakariordea, Fernando
Valdes eta Antonio Xiol- bere boto partikularra eman zuten, Konstituzio Auzitegiaren gehiengoak harturiko erabakiaren aurrean. Erabaki honek Sabin Mendizabalen errekurtsoa
ezerezten zen. Preso hau ez da EPPKren parte eta euskal espetxe batera eraman zezaten
eskatu zuen. Boto partikularrean, arrazoi objektiboak adieraziz hiru epaileek defendatu zuten, Valladoliden, etxetik 800 kilometrotara preso egonik eta bere senideek adinagatik eta
osasunagatik haraino joateko aukerarik ez dutela kontutan izanik, neurri honek familiarekin
zuzeneko kontaktua izatea eragozten zuela. Adierazi zuten, beharrezkoa zela kasu honetan
“intimitate familiarra izateko eskubidearen inguruko konstituzio-jurisprudentzia birpentsa
tzea, edukian paradoxak ekiditeko” 74.

73

8 41/2015 auto zenbakia. Auzitegi Nazionaleko Penal Aretoa. Lehen atala. Apelazio errekurtsoa. 652/2015.

txosten zenbakia. 50/2008-28. Presondegien Zaintzako Epaitegi Nagusia.
74

Gara, 2017/03/14.

12 2

/ Herrian bereziki inpaktua izan duten gertaera azpimarragarrienak

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

Testuinguruaren
kronologia

9

MOTIBAZIO POLITIKOAREN INDARKERIAK ERAGINDAKO ZENBAIT GERTAERA
LASARTE-ORIAN AZKEN HIRUROGEITA HAMAR URTEETAN
Atal honetan, udalerrian gertatutako indarrezko gertakariak berrikusiko ditugu,
guztiak ez badaude ere. Ezinezkoa izan da denak biltzea, besteak beste jazarpenak, estortsioak, mehatxuak, erasoak, irainak, izutzeko asmoarekin egindako
pintadak, etxebizitzen ondoan edo azpian izandako lehergailuen eztandek edo
suteek eragindako beldur kasuak… Bestalde, ezin izan ditugu protesta eta greba
askotan zauritutako pertsona guzti-guztiak bildu, ezta paisaia urbanoak jasandako kalte materialak, kontainer erreak edo kuartel aurretik pasatzean eskubideen
urraketak jasateko beldurra eta halakoak zenbatu.
Agian, egunen batean, bilketa hori buvrutu ahal izango da gertakarien balorazio
zehatzago bat egiteko. Bitartean, hemen jasotakoak gertatutakoaren erreferen
tzia gisa ulertzekoak dira. Hutsune horiek betetzeko eta zuzentzeko lana, bai eta
egin ahal izan ditugun akatsak zuzentzeko lana ere (eta aldez aurretik barkamena
eskatu nahi dugu horrelakoengatik) hemen egin dugunetik abiatuko da, eta tokiko
komunitatearekin partekatu nahi dugun memoria osatzeko balioko du.
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FRANKISMOAREN
AZKEN URTEAK
1956
Otsailaren 10a. Erregimen
frankistak lehen salbuespen
egoera deklaratu zuen, hiru
hilabeteko iraupena izan
zuen. Espainiarren Foruen
14. eta 18. artikuluak
baliogabetu ziren, bizileku
hautaketari eragiten zion
eta komisaldegietan
atxilotuak 72 orduz baino
gehiago mantentzea
ahalbideratzen zuen.
Hala ere, langileen greba
ugari izan ziren apiriletik
aurrera Gipuzkoako zenbait
lekutan, besteak beste,
Lizarriturry eta Rezola
fabriketan, Bianchin eta
Cementos Rezolana 75.
1960
Maiatzaren 25a. Joaquin
Idigoras atxilotu zuten,
Basaundi baserrian jaiotako
lasartearra, Donostian
lanean ari zela. “Agente
komunista” izatea egotzi
zitzaion. Idigoras 1956an
Lasartera itzuli zen,
“gerrako umea” zen.

75

Ekainaren 27a. 22
hilabeteko Begoña Urroz
Ibarrola umea larriki zauritu
zuen, maleta batean
gorderiko lehergailu baten
eztandak, Gipuzkoako
hiriburuko Amara Geltokian.
Beste zaurituen artean,
Soledad Arruti Echegoyen
(60 urteko kontsignako
arduraduna), Baleren
Bakaikoa Aturmendi
(15 urte), María Garcia
Moras (49 urte), Francisco
Sanchez Bravo (42 urte)
eta Pascual Ibañez Martin
(29 urte). DRILek eraso
hau aldarrikatu zuen, bi
egunetan burutako beste
lau erasoekin batera:
Quinto eta Pina de Ebro
herri zaragozarren artean,
Bartzelona-Madril posta
trenaren ekipaje bagoiaren
suntsipena; eta beste
hiru Bartzelona, Madril
(Chamartin) eta Donostiako
(Norte-Egia) geltokien
kontsignetan, azken
honetan, Pasaiako Carlos
Iñigo Acevedo arin zauritua
suertatu zuen. Bi egun
beranduago, Bilboko Atxuri
geltokian, beste maleta
batek eztanda egin zuen.
Gobernazio Ministerioak,
kaleratutako oharrean,

gertaera hauek,
“Espainiako separatista eta
komunistekin elkarlanean
dabiltzan atzerriko
elementuen defentsa
tematiari” egotzi zizkien 76.
Oso larri ingresatu zuten
haurra ospitalean.
“Nire amaren izeba Soledad
zen, Amarako geltokiko
kontsignan arduraduna.
Berarekin zegoen Begoñita
eta nire ama, Jesusa, San
Pedroko jaiak zirela eta,
umearentzako zapata
batzuk erosten ari zen
bitartean. Nire gurasoak
Nafarroara zihoazen,
Beintza-Labayenera, urtero
bezala, eta euren alaba
eder jantzi nahi zuten“.
Ekainaren 28a.
Donostiako Arantzazu
osasun egoitzan hil zen
Begoña Urroz aurreko
eguneko atentatuan
jasandako zaurien
ondorioz. Umeak erredurak
zituen gorputzaren
%90ean.
Ekainaren 30a. Umearen
hileta elizkizunak burutu
ziren herriko zaindariaren
festen erdian, baita

“La huelga general de 1956”, erreferentziak 149-153 orrialdeetan. DÍAZ MONREAL, José Luis. La huelga de

1951 y otros conflictos en Navarra durante los años cincuenta atalean. Pamplona/Iruñea: Pamiela, 2013.
76

La Vanguardia Española, 1960/06/28. Fernando Buesa Funvdazioaren Dokumentazio Zentroa. http://www.

fundacionfernandobuesa.com/extranet.htm Azken kontsulta 2017/02/25.
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ehorzketa ere Lasarteko
hilerrian.
Nire amak Begoñitaren
hilkutxa hilerri bidean
zeramala, portaletik atera
eta txaranga bat aurkitu
zuen paretik pasatzen.
Jendeak festa giroan
jarraitzen zuen.
Uztailaren 7a. PSOEren
organo eta UGTren
bozeramaile zen, Tolosan
(Frantzia), editaturiko “El
Socialista” egunkariak
publikatu zuen: DRILek
“leku ezberdinetara helarazi
du ‘operazioen parte’ bat,
eztanden burutzea euren
gain hartuz” 77.
1961
Otsailaren 10a. Data
honetako El Diario Vasco
egunkariak lehen orrian
zioen “[kapitain ohi den
Henrique] Galvaok onar
tzen du parte-hartze
zuzena izan duela 1960an
Madril, Bartzelona eta
Donostiako ekintza
terroristetan“78.

1962
Maiatzak 4a. Hiru
hilabetez salbuespen
egoera deklaratu zen
Gipuzkoa, Bizkaia eta
Asturiasen. Francoren
gobernuak “lan
anormaltasunak kanpoko
propaganda maltzurraren”
ondorio direla zioen, eta
Gipuzkoako gobernadore
zibilaren hitzetan
“anormaltasun egoera
artifizialki sortu du
propaganda komunistak”.
Beste neurri batzuen
artean, gobernuko
autoritateek ondorengo
ahalmenak bere gain hartu
zituzten:
“Ordena mantentzeko
beharrezko den edonor
atxilotzea. Bide publikoan
taldeen eraketa zein
geratzeak debekatzea,
herri-desplazamenduekin
batera. Leku zehatz ba
tzuetan botere edo akzio
publikoaren burutzea
zaildu dezaketen
pertsonen mugatze edo
debekua. Aurrekariak
dituen edota jarduera

subertsiboak burutzeko
susmagarri denarentzat
ustekabeko herri edo
bizileku desplazamendua
ezartzea. Aurreko
baldintzak betetzen
dituenari nazioko lurralde
edo herrian bizilekua
ezartzea“79.
1964
Urtarrilaren 26a. Guardia
Zibilak bi pertsona atxilotu
zituen Nazioarteko Kros
barrutian, pintadak burutu
eta sarreran tatxetak
barreiatu izana egotzita.
1967
Maiatzaren 1a. Lasarteko
herritarra zen Juan Egaña
Bordagarai atxilotu zuten
Zarautzen, Maiatzaren
1aren harira, Gazte
Langile katolikoak (JOC)
bilera batera zihoala.
1967ko Abenduaren 2an
epaitu zuten Ordena
Publikoko Auzitegiak (TOP)
“legez kanpoko bilkura”
batengatik.

77

“El Socialista”, 1960/07/07. Fernando Buesa Fundazioa. Lan berean.

78

Fernando Buesa Fundazioa. Lan berean.

79

Disposiciones del Decreto-ley que afectan a los artículos 12 al 16 y 18 de los Fueros de los Españoles. Pueblo,

05/05/1962. Linz, Juan J. Archivo Linz de la Transición Española. Madrid: Instituto Juan March de Estudios e
Investigaciones, 2006. 2017ko otsailaren 17an kontsultatua. Eskuragarri: http://www.march.es/ceacs/linz/ web orrian.
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Ekainaren 21a. Guardia
Zibilak greban zeuden
Michelingo zenbait langile
aterarazi zituen, uztailaren
3a bitarte luzatu zen greba.
1968
Urtarrilaren 19a. Aurreko
urteko Danborradan,
diktaduran debekatuta
zegoen ikurrina
Donostiako Konstituzio
Plazan ipintzea lortu
ostean, oraingo honetan
Poliziak, teilatuan
saiakerak egiten ari
ziren EGIko zenbait kide
atxilotu zituen: Jose
Maria Egia Lizaso, Sabino
Telleria Zuaznabar, biak
lasartearrak, eta Mikel
zein Sotero Irazusta Olea
anaiak, donostiarrak.
Gobernu Zibilean
atxilotuta egon ziren
hiru egunez eta Meliton
Manzanasen eskutik
torturak jasan izana
salatu zuten. EGIko beste
kide batzuk etxetik alde
egin zuten atxiloketa

80

saihesteko, euren artean
Patxi Goiburu Lopez
de Muniain, Santiago
Arrospide eta Mikel
Laskurain lasartearrak.
Legez kanpoko
propaganda eta elkartzea
egotzita, hauek denek
eta EGIko beste kide
batzuek beste ikurrina
bat jarri zuten Burgoseko
katedralean. Ordena
Publikoko Auzitegiak
epaitu zituen 1969ko
abenduaren 12an eta
1970eko uztailaren 2an.
Ekainaren 27a. Enrique
Oltra Molto gobernadore
zibila Lasarteko Gurasoen
Elkarte Katolikoaren
presidenteari zuzendu
zitzaion, herritarren
egunerokotasun sozial
zein familiarra zein zen
ezagutzeko, burutzen
ari ziren inkesta baten
debekua agerian
utziz. Ondorengo
zehaztapenekin egin zuen:
“Helburu eta xede zabaleko
ustezko inkesta batekin
zerikusia duten paper ba
tzuen banaketa atzeman
da Lasarten, itxuraz elkarte
honek sustatuta; zalantzarik
gabe, bere estatutu-xedeak
gaindituta, jakinarazten


Urtarrilaren 26a.
José Ramón Lopetegi
Gaztelumendi epaitu
zuen Ordena Publikoko
Auzitegiak (TOP).

dugu aipaturiko ekintzak
berehala eten behar
direla (…), hala ez bada,
beharrezko neurri eta
zigorrak ezarriko direlarik.
Jainkoak urte askotan
gorde zaitzala“80.

Abuztuaren 4a. 59
urteko Meliton Manzanas
Gonzalez inspektoreak
Irunen jasandako ETAren
atentatu mortalaren ostean,
hiru hilabeteko salbuespen
egoera martxan jarri zen
Gipuzkoan. Behin baino
gehiagotan, atxilotuak
torturatzeagatik salatua
izan zen. Lehen hogei
egunetan atxiloketa
ugari burutu zituen
Poliziak; hauen artean,
Ignacio Amundarain
lasartearrarena. Urrian
Santiago Arrospide
Sarasolarena, garai hartan

Gipuzkoako Gobernu Zibila. Idazkaritza Nagusia. “Asunto: Prohibiendo encuesta no autorizada”.

12 6

/ Testuinguruaren kronologia

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

EGIko kide zena. Azaroaren
4an, salbuespen egoera
beste hiru hilabetez luzatu
zen probintzia honetan.
1969
Urtarrilaren 24a.
Salbuespen egoera berri
bat deklaratu zen, kasu
honetan espainiar Estatu
mailan. Martxoaren
25a bitarte iraun zuen.
Espainiarren Foruko 12, 14,
15, 16 eta 18. artikuluak
ezabatu ziren, eta
korrespondentzia, egoitza
askatasuna, bizilekuaren
bortxaezintasuna, elkartu
edo batzeko askatasuna
zein atxiloketa denboraren
inguruko eskubideak
gehiago mugatu ziren.
Otsailaren 7 eta 15a.
PGeldialdi eta grebak
Michelin enpresan.
Errepresaliak eta
kanporatzeak. Grebak
errepikatu ziren abenduan.
1970
Martxoaren 3a. Ordena
Publikoko Auzitegiak,
PNVko Estanis Urruzola
Vitoria eta EGIko Santiago
Arrospide Sarasola epaitu
zituen.

Azaroaren 30a. Ordena
Publikoko Auzitegiak Juan
Pablo Agirre Ezeiza epaitu
eta zigortu zuen.
Abenduaren 3a. Burgoseko
epaiketaren kontrako
greba orokorra hasia zen
Lasarten, abenduaren 1ean.
Manifestazio eta atxiloketak.
Guardia Zibilak zenbait
pertsona balaz zauritu
zituen, horien artean, Iñaki
Errazkin Izagirre eta Jose
Manuel Arrondo Ecenarro,
beste enpresetako kideekin
batera Lasartetik Hernanira
bidean. Azken honek,
Orona enpresako 17 urteko
langile lasartearrak, eraso
osteko arrastoak izan zituen
eta biktima gisa aitortu zuen
Euskal Gobernuak. 1972ko
martxoaren 7an Ordena
Publikoko Auzitegiak
(TOP) zazpi hilabeteko
zigorra ezarri zion Manuel
Arrondori, legez kanpoko
manifestazioa eta “indar
armatuak egitez iraintzeko
joera duten ekintzak”
egotzita.
Abenduaren 4a.
Burgoseko epaiketaren
kontrako protestak medio,
hiru hilabeteko salbuespen
egoera ezarri zen
Gipuzkoan. Beste batzuen
artean, Juan eta Martin
Egaña Bordagarai anaiak

atxilotu zituzten. Hilaren
14an, salbuespen egoera
Estatu espainiar osora
zabaldu zen.
1972
Uztailaren 10a. Ordena
Publikoko Auzitegiak José
Ignacio Lozano Izquierdo
epaitu zuen.
Abenduaren 6a.
Hernaniko Sindikatuko
etxearen kontrako molotov
koktel erasoan [Galarretan
prestatuak izan ziren] parte
hartu zuten lau etakideen
Renault kotxeak su hartu
zuen, Urnietara ihesean
zihoazela, eta mendian
barrena Lasartera iritsi
ziren, bertan sakabanatuz.
1973ko abuztuaren
amaieran komando honen
aurkako polizia operazioan,
publikoki helarazi zen arma
eta lehergailu ikastaro
batzuk burutu zirela
etakide berriei erakusteko,
Lasarteko hipodromotik bi
edo hiru kilometrotara.
1973
Martxoaren 1 eta 2a.
Sarekada poliziala herrian.
Brigada Politiko-sozialak
Manuel Isasa Iturrioz,
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Fernando Izagirre Izagirre,
Mikel Laskurain Mantilla,
Jose Maria Yarza Etxenike
eta Lorenzo Egia Lizaso
atxilotu zituen, ETArekin
lotura izateagatik. Denak
espetxeratu zituzten ETAko
kide izateagatik, bahiketagatik eta Lasarteko
lonja batean gorde baina Hernaniko harrobian
buruturiko dinamita lapurretagatik. Torturak salatu
zituzten. Lehen hiruak,
Segoviako espetxeko
ihesean parte hartu zuten
1976an eta berriz atxilotuak izan ziren. Guztiak
gerra-kontseilu batek
epaitu zituen Santanderren
1973ko uztailaren 2an,
Felipe Huarte Beaumont
industrialari nafarraren
bahiketagatik.

langile guztiak berriz
onartzea, euren lan
aldarrikapenen onartzea
eta 50 milioi pezeta
entregatzea“.

“Felipe Huarte, lau semeren
aita, greban zegoen
Torfinasa enpresako
zuzendari gerentea,
hamar egunez bahitua
izan zen, eta 1973ko
urtarrilaren 26ko gauean
askatu zuten, Irunetik
gertu. ‘Relatos de Plomo’
publikazioaren arabera,81
ETAk industrialariaren
etxean ohar bat utzi zuen
askapenerako baldintzak
zehaztuz: kaleraturiko

Urriaren 19a. Andres
Iriondo Azurmendi eta
Jose Miguel Zumeta Egia
herritarrak atxilotu zituen
Poliziak. Biak espetxeratu
zituzten eta torturak salatu
zituzten.

81

Ekainaren 10a.
Donostialdeako sarekadan
Poliziak ELA-STV
sindikatuetako hamaika kide
atxilotu zituen, hainbat,
Michelin enpresako greban
parte-hartzaile: Ana Mari
Eizmendi, Mari Lurdes
Yarza Etxenike, Manu Jose
Etxaide Ollokiegi, Milagros
Salaberria Garcia, Juan
Jose Yarza Etxabe, José
Jesus Artetxe Lazkano
eta Jose Miguel Simon
Perez. Ordena Publikoko
Auzitegiak (TOP) epaitu
zituen 1974ko azaroaren
18an.

1974
Abuztua. Kike Intxausti
Sarriegik bi hilabete
bete zituen Martuteneko

espetxean “zilegi ez den
elkarteko kidea izatea”
egotzita. Espetxean zen
baita ere, besteak beste,
Javier Iguaran, Guardia
Zibilak Langileen Erakunde
Iraultzaileko (ORT) kide
izatea egotzita.
Irailaren 5a. Jacinto Goñi
Barrena atxilotu zuten.
Auzi-iheslari deklaratu
zuen Ordena Publikoko
Auzitegiak 1974ko maia
tzean, Andres Iriondorekin
batera.
Azaroaren 18a. Ana Mari
Eizmendi Tapia atxilotu
zuten.
Azaroaren 27a. Guardia
Zibilak Xabier Esnaola,
Iñaki Clemente Ormaetxea
eta Jesus Maria Gonzalez
Martinez herritarrak
atxilotu zituen, greba
deialdi baten antolakuntzan
parte hartzea egotzita.
Kargurik gabe askatu
zituzten denak, baina
28 urteko Jesus Mari
Gonzalez, “Abrasivas, del
Norte” enpresako langileak
Lasarteko kuartelean
Guardia Zibilak buruturiko
kolpeak, irainak eta tratu
txarrak salatu zituen.

MARRODÁN, Javier, ARALUCE, Gonzalo, GARCÍA DE LEÁNIZ, Rocío eta JIMÉNEZ, María. Relatos de Plomo.

Historia del terrorismo en Navarra 1960-86. Nafarroako Gobernua, 2013, 35-41 orrialdeak.
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Abenduaren 2 eta
3a. Greba deialdi
orokorra, Lasarte eta
Usurbilgo eremuan
lanuzte esanguratsuekin,
presoentzako askatasuna
eskatuz. Lasarteko preso
zen Andres Iriondo
ospitaleratu zuten, beste
bi kiderekin batera,
Zaragozako espetxean
burutzen ari ziren gose eta
egarri grebaren ondorioz.
Beste batzuen artean,
Guardia Zibilak Juan eta
Martin Egaña Bordagarai
anaiak atxilotu zituen.
Abenduaren 11.
Greba orokor berria,
aurrekoa baina oihartzun
handiagokoa: bizimoduaren
garestitzearen aurka eta
amnistiaren alde. Karga
polizialak eta atxiloketak.
1975
Apirilaren 25a. Hiru
hilabetez salbuespen
egoera deklaratu zen
Gipuzkoan eta Bizkaian.
Emandako arrazoia,
ETAko kide ziren Jose
Antonio Garmendia eta
Angel Otaegirentzat
aurreikusitako gerrakontseiluak sortu zezakeen
‘’gatazka’’.

Maiatzaren 25a. Carlos
Fernandino Barrenetxea
atxilotu zuten. Hilabete
berean, Santiago Arrospide
Sarasola atxilotu zuten,
torturak salatu zituen.
Abuztuaren 28a.
Manifestazioa Jose
Antonio Garmendia eta
Angel Otaegiren gerra
kontseiluaren aurkako
greba orokorrerako
deialdian, epaiketaren
egun berean. Michelin
enpresak bulegoetako lau
emakume kaleratu zituen
greban parte hartzeagatik.
Urriaren 19a. Guardia
Zibilak Daniel Palacios
(Aranzadiko mikologoa,
Usurbilgo Anaitasuna
inprimategiko kidea) eta
Jesus Artzeri (txalapartaria
eta Jose Anton anaiarekin
batera Ez Dok Amairuko
kide izateagatik ezaguna)
nortasun agiriak kendu
zizkien, mendira perretxiko
bila zihoazela. Aurreko
egunean, ETApm-k
Manuel Lopez Treviño
hil zuen Zarautzen,
eta poliziek ez zuten
perretxikoen azalpena
sinisten. Nortasun agirien
bila Lasarteko kuartelera
hurbiltzean, atxilotu eta
tratu txarrak jasan zituzten.

Bere senarra irteten ez
zela ikusita, Maite Iturbe,
Daniel Palaciosen emaztea,
kuartelaren ondoko atean
eseri zen bi alaba eta
semea ondoan zituela,
senarra hortzeria txikituta
eta bizarreko ileak erauzita
askatu zuten arte. Jesus
Artze hurrengo egunean
irten zen. Biek torturak
salatu zituzten.
Abenduaren 8a. Herriko
pareta batean igitaia eta
mailua pintatzen ari zen
pertsona talde bat atzeman
zuen Poliziak. Ihes egitean,
agenteek gazteak tirokatu
zituzten, zauritu edota
atxiloketarik gabe.

FRANCOREN
HERIOTZATIK
KONSTITUZIORA ARTE
1976
Otsailaren 15a.
Michelingo langile
batzarrak grebara joatea
erabaki zuen. Ehun egun
iraun zuen eta herrian
eragin sendoa izan zuen.
Lasarteko zenbait bizilagun
eta saltokiek babesa
eta elkartasuna erakutsi
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zien. Guardia Zibilak
langileak erreprimitu
zituen zenbaitetan, eta
batzarra burutzea galarazi,
nortasun agiriak kendu eta
atxiloketak burutuz.



“Michelingo greba herri
guztiaren borroka izan zen.
Jende askok bat egin zuen
grebalariekin eta haien alde
agertu ziren. Seme-alabak
zituzten familientzako erresistentzia eta babes kutxak
sortu ziren. Emakumeak
mobilizatu ziren. Atxiloketak
burutu ziren. ‘Grisak’
kaleetan barrena jarraitzen
gintuztenean loreontziak
botatzen ziren leihoetatik.
Batzarrak egitea galarazten
zigutenean elizetan elkar
tzen ginen“.

Martxoaren 15a. Guardia
Zibilak Usurbilgo Elizaren
desalojatzea agindu zuen,
Michelingo 500 langile
batzarrean zeudelarik.
Ofizialarekin elkarrizketan
aritzeko saiakeran, hainbat
kargu sindikal atxilotu
eta Lasarteko kuartelera
eramaten zituzten.



Otsailaren 23a. Guardia
Zibilak hainbat elizatan
burutu behar ziren
Michelingo grebalarien
batzarrak galarazi zituen,
azken hauek hustu eta
agiriak erretiratuz. Indar
Publikoak langile bat gogor
kolpatu zuen arratsaldez,
begi bat galtzeko zorian
klinikan ingresatu behar
izan zutelarik.
Martxoaren 10a.
Fabrikako atezaindegian
biltzen zen Michelingo
grebalarien emakume
batzarra aterarazi zuen
Guardia Zibilak.
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Martxoaren 25a. Guardia
Zibilak Michelingo zazpi
grebalari atxilotu zituen,
kuartelean tratu txarrak
jasan zituzten. Haietako
bat Donostiako OsasunEgoitzan ingresatu zuten.
Martxoaren 29a.
Gobernadore zibilak
greban zeuden langileen
manifestaziorako eskaera
bat ukatu zuen bigarren
aldiz. Beranduago, batzarrak
debekatu zituzten, baita
beste herri zein elizetan
egiten zirenak ere.

Martxoaren 31a.
Armatutako Poliziak
Michelingo mila langilez
osaturiko kontzentrazioaren
kontra karga bat burutu
zuen Donostiako Sindikatu
Ordezkaritzaren eraikin
aurrean.
Apirilaren 6a. Manuel
Isasa Iturrioz, ETAko kide
zen lasartearra zauritu zuen
Guardia Zibilak dum-dum
bala batekin, Nafarroatik
muga pasatzeko saiakeran;
beste 28 presoren
konpainian, haietako
hainbat lasartearrak,
Segoviako espetxetik ihes
egin zuten eta menditik
Iparraldera iritsi nahian
zenbiltzan. Izaskun Rekalde
eta Santiago Arrospide
(azken hau lasartearra)
senar-emazteak ere
atxilotu zituzten euskarrikomandoan. Gertaera
hauetan Oriol Sole
Sugranyes hil zen Guardia
Zibilaren tiroen ondorioz
eta Mikel Unanue zauritu
zuten. Ihes egindako
guztiek lau salbu,
Aurizberritik hurbil atxilotu
zituzten.
Apirilaren 7a. Donostiako
Michelingo langileen
kontrako polizia-kargak,
Magistraturako epaiketaren
erabakia modu baketsuan
itxaroten zuten bitartean.
Egunkariek ez zituzten
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Michelingo oharren
aurrean, erantzun gisa,
langileek bidalitako
gutunak argitaratu.
Apirilaren 13a. Guardia
Zibilaren etengabeko
kargak Lasarteko
Michelingo langileekiko
elkartasun egunean.
Nortasun agiriak erretiratu
zituzten eta atxiloketa
ugari burutu ziren
Zumaburu auzoan, 500
langileko manifestazioa
hastean. Bergaran, hainbat
grebalariren emazteak
atxilotu zituzten bonu
solidarioak saltzen ari
zirela.
Apirilaren 26a. Brigada
Politiko Sozialak Michelingo
grebalari bat atxilotu zuen,
komisaldegian galdeketa
egin ostean askatu zuten.
Apirilaren 30a. Michelin
fabrikako langile eta
sindikalista zen Felix
Perez Carrasco, CCOO
eta PCE-EPKko kidea
harrapatu eta auto batean
sartu zuten indarrez
identifikatu gabeko hiru
pertsonek. Gertatutakoa
ikusi eta bahiketa bat
zela pentsatuz, beste
grebalari batzuk autoari
segika hasi ziren, eta
ibilgailua bidegurutze
batean gelditzerakoan,
bahitutakoak autotik salto

egiteko aprobetxatu zuen.
Pertsona asko hurbiltzen
ari zirela ikustean, kotxeko
kideek airera tiro egin eta
Gipuzkoako hiribururako
norabidea hartu zuten.
“Ihes egitea lortu nuenean,
Lasarteko etxetresna
elektrikoen denda batean
ezkutatu ninduten. Guardia
Zibilak herriko sarbide
zein irteerak blokeatu
zituen. Herriko jendeak ni
handik nola atera pentsatu
zuen eta hondo bikoitza
zuen furgonetan egitea
erabaki zuten. Manta
eta hozkailuez inguratu
ninduten eta kontrolak
saihestea lortu zuten.
Manolo Diaz abokatuaren
etxean bost edo sei egun
egon ondoren, nire burua
entregatzeko erabakia
hartu nuen. 200.000
pezetako isuna jarri zidaten,
Michelingo langileek,
Santa Barbaran egindako
batzarrean hala erabakita,
ordainketa egingo zutela
adostu eta dirua eraman
zuten komisaldegira ni
bertatik ateratzeko“.
“Kristo guztia atxilotu
zuten. Fragak uste zuen
maiatzaren 1a zela Espainia
osoko askatasunaren alde
mobilizazio handi bat
egiteko aukeratutako data
eta CCOOeko arduradun
guztiak atxilotzeko agindua

eman zuen. Beste askok
ezin izan zuten ihes
egin eta Espainiako hiri
askotan atxilotu zituzten.
Hau historia da eta
Trantsizioaren inguruko
liburuetan dago“.
Maiatzaren 13a. Lanetik
irteten ari zirenak “eskirol”
oihuekin jaso zituzten,
emakumeen aurka kargatu
eta hauetako lau atxilotu
zituen Guardia Zibilak.
Gainerako emakumeek
kuartelera joan eta
atxilotuen askapena
eskatzean, lau atxiloketa
gehiago burutu ziren.
Zortzi hauen atxiloketa
luzatzerakoan, herriko
milaka pertsona kuartel
aurrean kontzentratu
ziren hauen askapena
eskatuz. Guardia Zibilak
kulata-kolpeekin, gomako
pilotekin eta ke-poteekin
erantzun zuen. korrikaldiak
egon ziren eta Guardia
Zibilaren erantzunak
zauriak eragin zituen
manifestariengan. Zortzi
emakumeek gaua pasa
zuten, Komandantzia
aurrean aparkatuta egoen
furgoneta batean.
Maiatzaren 18a.
Guardia Zibilak kargak
eta tiroak jaurti zituen
“Batzartzeko Askatasuna”,
“Berronartzea” eta
“Elkartasuna” bezalako
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Mendizabal Barandiaranen
(29 urte) ETApmko kideen heriotzen
ondorioz egindako greba
orokorrerako deialdian.

Asamblada informatiboa Amnistiaren aldeko astean.

kontsignekin, Hernani
kaletik manifestatzen
ari ziren Michelingo
langileen eta jendearen
aurka. Agenteek berrogei
nortasun agiri bereganatu
zituzten.
Maiatzaren 24a. Michelin
enpresak, 2.390 langileen
kontratu desegitea eta
hauek berronartzeko
bulego berri baten irekiera
iragarri ostean, modu
indibidualean eskaera
orriak onartzen hasi zen.
Hurrengo egunetan, ehun
eguneko greban izandako
pertsonarik borrokalarienak
kaleratu zituzten eta
azkenik, 67 pertsonari agur
esango zien: 51 gizon eta
16 emakume.

132

/ Testuinguruaren kronologia

Ekainaren 1a.
“Inkontrolatuak” edo
“Guerrilleros de Cristo
Rey” talde antolatuak,
herriko ‘Regalos Michel y
Pedro Marañón’ saltokian
kalteak eragin zituen.
1977
Urtarrilaren 28a. Estatu
Espainiarren bi hilabeteko
salbuespen egoera
deklaratu zen, Foru
Espainiarren 15. eta 18.
artikuluei eragin zien.
Martxoaren 10a eta 11.
Protestak eta mobilizazioak.
Itsaso de Sebastian
Goikoetxea Mariezkurrena
(28 urte) eta Nicolas

Maiatzaren 12a eta
13a. Greba orokorrerako
deialdia, amnistiaren
aldeko astearekin eta
Errenteriako heriotzekin
batera. Hainbat pertsona
zauritu zituen Guardia
Zibilak, haien artean,
Maribel Elosegi Txurruka,
gomazko pilota baten
inpaktua jaso eta hainbat
egunetan Gurutze Gorrian
egon zen. Itxialdia burutu
zen Zumaburun egon
zen lehen elizan, gaur
egun Ainhoa taberna den
horretan.
Maiatzaren 22a. Rafa
Diez Usabiagaren aurkako
eraso eta bahiketa
saiakera “inkontrolatuen”
esku. Oihukatuz
erreakzionatzerakoan,
inguruan zeuden hainbat
pertsona hurbildu ziren
eta erasotzaileek ezin
izan zituzten bere asmoak
burutu.
Uztailaren 23a. Ezezagun
batzuk Santa Barbara
Mendi Elkartean indarrez
sartu ziren, lehenik atea
bortxatuz, eta barruko
paretetan “PNV burguesa”,
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“PNV kapitalista”, “PNV
fascistas” eta “Gora
Euskadi Gorria” idatziz.
Urriaren 17a. 23:00ak
pasatxo, ETAm-eko
komando batek Lasarteko
Guardia Zibilaren kuartela
metrailatu zuen auto
batetik. 25 urteko Ildefonso
Sanchez Amin guardia
zibila larriki zauritu zuten,
kuarteleko atean zegoela.
Bularrean, ezkerreko
klabikulan eta ezkerreko
besaurrean lau bala inpaktu
jaso zituen.
Abenduaren 20a. Talde
Parapolizial batek su eman
zion Ascensio Insausti jabe
zuen Insausti tabernari.
Kristalak apurtu ondoren
gasolina bota zuten barnera
su emanez. Hainbat
oinezkoren artean sutea
itzaltzea lortu zuten, ez zen
kalte pertsonalik izan.
1978
Uztailaren 11 eta 12a.
Protestak, geldialdiak,
batzarrak eta mobilizazioak
eskualdean Joseba
Barandiaran eta
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Egin, 1979/08/09.

German Rodriguezen
heriotzengatik, lehena San
Ferminetan eta bigarrena,
Donostian. Atxiloketak
eta zaurituak. Joseba
Barandiaranen anaia
Michelingo langilea zen
eta langileak ere lanuzte
orokorrera batu ziren.

KONSTITUZIOAREN
ONDOREN

Abuztuaren 15a. Guardia
Zibilak Lorenzo Alkain
Zubiondo 23 urteko
lasartearra atxilotu zuen
Irunen, lege-dekretu
antiterrorista berria
ezarri zitzaion. Miguel
Castells abokatua
Donostiako Guardia
Zibilaren Komandantzian
aurkeztu zen presoari
galdeketetan laguntzeko,
baina ez zuten baimendu.
Espetxeratua izan zenean,
Lorenzo Alkainek torturak
salatu zituen. Abokatuek
baieztatu zuten: “momentu
honetan lepoan markak,
masailalbo puztuak eta
neke orokorra ditu, 48
orduz lo egin gabe eta
zutik egotera behartua izan
ostean” 82.

Otsailaren 5a. ETApm-ko
kideek, Estatu espainiarrean, Michelingo zuzendari
nagusi zen Georges Roucier
bahitu zuten, Lasarteko
bere bulegoan. Aldez aurretik, fabrikako sarrerako bi
zaintzaile komunean giltzaperatu zituzten. Ordu baten
ostean, eta hanka batean
tiroa jaso ondoren askatu zuten. Langile batzuek
aurkitu zuten Donostiako
Ibaeta auzoko obra batean. Lehenik, Gurutze
Gorrira eraman eta egoera larria ez zela ikustean,
Miarritzera eraman zuten
eta handik, hegazkinez,
Montpellierrera. ETApm-ren
ondorengo komunikatuak,
bahiketa lan arrazoiekin
lotu zuen eta “UCDko
Gobernuaren soldata-politikaren kontrako ekintza
armatuen areagotzearen”
mehatxua zabaldu zuen.

1979
Urtarrilaren 17a. Emilio
Rosa Jimenez atxilotu zuen
Guardia Zibilak Andoainen.
Aske utzi zuten.
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[Hilaren 19an, ETApm-ak
Gasteizko Michelin fabrikako zuzendari zen Luis
Abaitua Palacios bahitu
zuen, hilaren 28an askatu
zuten].
Maiatzaren 17a. “Triple
A” talde antolatuak bonba
bat jarri zuen Alai tabernan, Bibiano Artano jabeak
hiru gazteri alokatua zien
taberna, horien artean,
ideologia abertzalea zuen
Julian Ramirez Aizpuruari.
Beste bi bazkideak
Iparraldean babestuta
zeuden. Hedatze-uhinak
aldameneko atariari,
Santander Bankuaren
sukurtsal bati eta moketa-denda bati eragin zien.
Aldi berean, errepidearen beste aldean zegoen
margotutako paper-denda
baten erakusleihoa erabat txikitu zuen. Kalteak
handiak izan ziren Alai
tabernan, hamabost egun
lehenago, Guardia Zibilak
miaketak burutu zituen
bertan, ez zuten ezer susmagarririk aurkitu.
Maiatzaren 18a. Behinbehineko Udalak atentatua
kondenatu zuen,“Lasarten izandako gertaera

85

El Diario Vasco, 1979/08/09.

13 4

/ Testuinguruaren kronologia

larriena”83 zela esan eta
manifestaziorako deialdia
zabaldu zen.
Abuztuaren 7a. EIAko
(EE) bi militante erasotu
zituzten “Estatutoarekin
presoak etxera” lemarekin
mural bat egiten ari zirela. Erasotzaileak “HBko
hiru jarraitze ezagun izan
ziren”84. EIAk salatu egin
zuen gertatutakoa eta
“faxistatzat” jo zuen erasoa, eta kontatu zuten bere
alderdiko bi emakumeei
hurbildu zitzailea J.M.,
beste bi ondoan zituela,
eta “haiei pintzelak kenduz
eta pareta zikinduz, molestatzen hasi zela”. EIAko bi
militanteek bakean uzteko
eskatu zuten “J.M.ek pintura isuri eta erasotu egin
zituen”. Honen aurrean
“gehiegi errepikatzen ari
diren horrelako gertaeren
larritasuna« nabarmendu
zuten.”85
Abuztuaren 18a.
Goizaldean, Bienvenido
Garcia Garcia Hernaniko
udaltzaina larriki zauritua
izan zen Hipodromoko
Etorbidean (garai hartako
Churruca Etorbidean),
ETAm-ak buruturiko

atentatuan. Larri egon
zen hainbat egunetan
Donostiako Ospitalean,
Arreta Intentsiboko
Unitatean.
Irailaren 5a. Guardia
Zibileko hainbat kidek Ezker Komunista
Gazterietako (JIC) militante
zen Fernando Golvano
Gutierrez gogor erasotu
zuten kalean. Ospitaleratua
izan zen. Erasoak bizkarrezurrean eragin zizkion
kalteak betirako izango
zituen.
Irailaren 10a. Lasarteko
Michelin enpresaren
ur-eramate hoditerien
kontrako atentatua burutu zuen ETAm-k. Zubieta
menditik ura eramaten
zuten bi tutuek kalte larriak
jasan zituzten. Hedatzeuhinak hurbileko zenbait
etxebizitzetako kristalak
apurtu zituen. Gainera,
Polizia Nazionalaren lehergailu teknikariek bigarren
artefaktu bat lehertu zuten
gertu zegoen zelai batean.
Urriaren 23a
Talde Autonomo
Independentistak (TAI)
lehergailu bat jarri zuen
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Lasarteko ELA-STV sindikatuaren egoitzan.
Urriaren 23a. Talde
berdinak, Talde Autonomo
Independentistak,
lehergailu bat jarri zuen
herriko lan-bulegoetan.
Abenduaren 3a.
Segurtasun guarda batek
Antxon Karrera Azurmendi
ETApm-eko kidea balaz
zauritu eta atxilotu zuen,
Oiartzunen lapurreta
saiakera egiten ari zela.
1980
Maiatzaren 16a.
Armaturiko pertsona ba
tzuk Andoaineko “Pepsico”
enpresaren DKW furgoneta
bat bereganatu eta gidaria
Orian utzi zuten.
Maiatzaren 22a. Poliziak
Santiago Rezola Altuna
atxilotu zuen, ETApmarekin lotura izateagatik.
Espetxeratua izan zen.

metrailatu zuen,
Zuzendaritzak “zerga
iraultzarekin” lagundu nahi
ez izana justifikatu zuen.
Abenduaren 13a. ETAm-k
bi lehergailu jarri zituen
goizaldean; Iberdueroren
banaketa elektrikoaren
transformatzaile estazioko
aginte-panelaren etxolan,
txikituta geratu zen.
transformatzaile baten
erregulazio gailuan ere
beste bonba bat jarri
zuten. Herriaren gehiengoa
argirik gabe geratu zen
ondorengo orduetan.
1981
Urtarrilaren 31a. Bi
egun lehenago, Tuterako
azpiestazio elektrikoan
jarritako bonbak eztanda
egin zionean, zendu zen
Jose Ricardo Barros, ETAko
kidearen heriotzagatik,
manifestazioa Lasarteko
Krosaren irteeraren ostean.

Uztailaren 13a. Poliziak
Claudio Rivero atxilotu
zuen. Torturak salatu zituen.

Martxoaren 14a. Guardia
Zibilak Fernando Izagirre
Izagirre lasartearra atxilotu
zuen.

Urriaren 25a. ETAm-k
“Finanzauto y Servicios”
enpresako fatxada

Apirilaren 1a. HBko zinegotzi zen eta Lasarteko
Udalaren Aldeko Batzordeko

kide zen Jose Miguel
Zumeta Egia atxilotu zuten
Donostiako Komandantziara
eramanez. Urteetan zehar,
Zumetak “Putakumea“.
“Alde hemendik” bezalako
pintadak jasan zituen etxe
ondoan, heriotza-mehatxuak posta edo telefonoz
eta bere autoari egindako
etengabeko erasoak.
Testuinguru hartan, kontatu
zuen, bere ama eta arreba
erasotu zituztela behin kuartel aurretik pasatzerakoan.
Irailaren 18a. N-1
errepidearen mozketa
espetxeetako egoera
salatzeko.
Azaroaren 3a. Poliziak
Xabier Calonge Arruti
atxilotu zuen. Espetxeratua
izan zen.
Azaroaren 5a. N-1
errepidearen mozketa,
atxiloketen inguruko
protestak medio
1982
Otsailaren 17a. Hilabete
batzuk lehenagotik
“Inkontrolatuen” mehatxuak jaso ostean, Xabier
Aranburu abokatuaren
kotxeari su ematen zioten.
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Otsailaren 20a. Guardia
Zibilak Santiago Pascual
Gonzalez atxilotu zuen.
Espetxeratua izan zen.
Torturak salatu zituen.
Maiatzaren 14a. 42
urteko Antonio Huegun
Aguirre lasartearra, sei bala
inpakturekin aurkitu zuten
Eibarreko Carmen kale
inguruan, autobidearen
ondoan, bere familiari
gaueko enkargu bat
zuela jakinarazi ondoren.
7:00etan aurkitu zuten
bere kotxean buruz
behera, dimentsio handiko
paper batez estalita. Bere
heriotza ez zuen inork
aldarrikatu, nahiz eta Barne
Arazoetako Ministerioak
terrorismoaren biktima
bezala aitortu.
Maiatzaren 15a. Lasarte,
Donostia, Eibar eta
beste herri batzuetako
taxilariak Antonio Huegun
lankidearen heriotza zela
eta lanuzte protesta batera
batu ziren. Haietako asko,
Lasarteko Zumaburu
auzoko Arantzazuko Ama
Birjinaren elizan egin ziren
“corpore in sepulto” hiletaelizkizunetan izan ziren.
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Ekainaren 15a. Guardia
Zibilak Antonio Peña Martin
eta Rosario Igerabide
Sarasola atxilotu zituen.
Hiru egunez luzatu ziren
galdeketak eta kargurik
gabe askatu zituzten.
Antonio Peñak aitortu zuen
konposizio ezezaguna zuen
injekzio bat jarri ziotela.
Ekainaren 30a. Poliziak
Joxe Goikoetxea
Goikoetxea atxilotu zuen.
Torturak salatu zituen.
Uztailaren 3a. Santiago
Rezola Altuna ETApm-eko
kide zen lasartearra eta
beste hiru preso (ETApmeko bat eta e ETAm-eko
bi), balaz zauritu zituzten
Soriara eta Nanclareseko
espetxeetara zeramatzatela:
Juan Carlos Uriarte Allo,
Luis Olivares Campoamor
eta Alejandro Barbarin
Goñi, azken bi hauek oso
larri. Denak Guadalajarako
Gizarte-Segurantzaren
egoitzara eraman zituzten
sendatzeko. Guardia
Zibilaren Zuzendaritza
Nagusiaren arabera, furgoia
zaintzen zuen agenteetako
bati, furgoiko gurpiletako
bat lehertu zitzaion eta

El Diario Vasco egunkarian lehen orrian, 1982/10/21.
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ibilgailuaren kontrola
galtzean, urduri jarri eta
armak tiro egin zion.
Urriaren 16a. 37 urteko
Marcelo Garciandia Ayerdi,
galdaragile tolosarra, larriki
zauritu zuten guardia zibil
baten bost tirok, N-1 errepidean, Lasarte-Oria parean,
goizeko 2:00ak aldera
haizetakoen lurruna kendu
eta pixa egiteko gelditu
zenean. Goizeko 5:30etan,
Guardia Zibilak biktimaren
bizilekua miatu zuen, susmagarri izan zitekeen ezer
aurkitu gabe, eurek jakinarazi zuten moduan.
Urriaren 19a. Marcelo
Garciandia Ayerdi hil
zen Donostiako Gurutze
Gorriaren Zainketa
Intentsiboko Unitatean,
hiru egunez biziari eutsi
ondoren. Bala batek birikan
eman zion. Bere senideekin
hitz egin ahal izan zuen
uneetan, Garciandiak
kontatu zuen ez zituela
tiroak Guardia Zibilaren
(GAR) kontrol batean jaso,
ez zuela kontrolik ikusi,
paisanoz jantzia zegoen
pertsona batek, ondoren
guardia zibila zela jakin
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zen batek, tiro egin ziola
galderarik egin gabe.
Urriaren 20a. “Lanuzte
orokorra Tolosan” irakur
zitekeen El Diario Vasco
egunkariaren lehen
orrialdean, Marcelo
Garciandiaren heriotzagatik
dolu eta protesta eguna.
Arratsaldean, Tolosako
Udalaren osoko bilkurak,
bost alderdiek adostuta,
Gobernu Zibilari eskaera
bat egitea onartu zuen,
gertaeren bertsio erreal
bat eman zezaten.86
Marcelo Garciandiaren
gorputza San Blas hilerrian
lurperatu zuten.
Urriaren 21a. Marcelo
Garciandiaren familiak
deiak eta mehatxuak jaso
zituen.
Urriaren 21a. Poliziak
Xabier Zinkunegi atxilotu
zuen Tolosan.
Azaroaren 12a.
ETAm-k lehergailu bat
jarri zuen goizaldean
Banco Santanderreko
sukurtsaleko sarbideko
atean, garai hartako
General Mola kalean.
Atea guztiz txikitu zen,
sukurtsalaren egurrezko
sabaia kaltetzearekin
batera. Hedatze-uhinak
banku-bulegoko eta

etxebizitzetako zein
inguruko dendetako
kristalak hautsi zituen.
1983
Otsailaren 21a.
Komando Autonomo
Antikapitalistetako kide
batzuk (KAA), Oiartzuneko
Michelin enpresaren
biltegiari su eman zioten,
800 milioi pezeta baino
gehiagoko galerak eraginez.
Michelin-Lasarteko
enpresa-batzordearen
gehiengoak Oiartzuneko
atentatua kondenatu
zuen hilaren 22an, eta
aurrez ikusita zegoen
eta hurrengo egunean
egin nahi zuten greba
deialdia ezeztatu zuten.
LAB eta ELA batzordearen
jarreraren aurka agertu
ziren. Langileen gehiengoak
greban parte hartu zuen.
Martxoaren 2a. ETApm
VIII. Batzarraren aurkako
operazio batean Fernando
Izagirre Izagirre atxilotu
zuten. Akusazioak frogatu
ezinda, aske utzi zuten
beste lau pertsonekin
batera.
Martxoaren 18a. Polizia
Nazionalak, Komando
Autonomo Antikapitalistak
San Miguel kaleko Extein

pintura enpresan jarritako
lehergailua lehertarazi zuen
goizaldean. 5 kilo t´erdi
nogalina zuen lehergailuak
fabrikako atea eta zenbait
kristal hautsi zituen.
Apirilaren 28a. ETAm-k
lehergailuak jarri zituen
Banco Hispano Americano
eta Banco de Bilbaoko
sukurtsaletan, garrantzizko
kalteak eraginez. Bigarren
egoitzako eztanda Polizia
Nazionalaren lehergailuteknikariak desaktibazio
lanetan ari zirela gertatu
zen, nahiz eta ez zen kalte
pertsonalik egon. Hedatzeuhinak bost milioi inguruko
kalte larriak eragin zituen
sukurtsaleko fatxadan,
teilatu eta barnealdean, eta
baita inguruan aparkatutako
zazpi ibilgailutan ere. Ordu
erdi lehenago, lehergailuteknikariek, Banco
Santanderreko sukurtsal
ondoan jarritako beste
bonba bat desaktibatzea
lortu zuten. Inguruko
etxebizitzetako bizilagunek
jasan zuten tentsioa
nabarmena izan zen.
Maiatzaren 6a. Maniobra
militarren aurkako protestak
Lasarte-Oria eta Urnietan.
Uztailaren 29a. Usurbilgo
Luzuriagako langile ohia eta
EMK eta Euskadiko Langile
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Komisioetako kide zen Jokin
Olano atxilotu zuen Guardia
Zibilak eta Donostiako
Antiguo auzoko kuartelera
eraman zuten. Kuartelean
30 ordu igaro ostean,
egoera larrian ingresatu
zuten Gipuzkoako hiriburuko
Gurutze Gorrian, jasandako
torturak zirela eta. Hilabete
berean, Jose M. Etxarri
Michelin-Lasarte enpresa batzordeko kidea atxilotu zuten.
Abuztuaren 1a. Paisanoz
jantzitako lau poliziek,
Jokin Olanoren emazte
den Pepi Martin Conderi
ez zioten utzi bere senarra
zegoen ospitaleko gelara
sartzen. Familiak bi salaketen aurkezpena iragarri
zuen torturak jasateagatik.
Lasarteko Udalak eta Eusko
Jaurlaritzak ekintza judizial
hauek babestu zituen.
Abuztuaren 6a.
Goizaldean, ETAk lehergailua jarri zuen Kale Nagusiko
Banco de Bilbaoko sukur
tsalean. Barnealdean eta
ondoko etxebizitzen sarrera
zein inguruko kristaletan
kalteak eragin zituen. DYAk
hamar minutu lehenago
ETAren dei bat jaso zuen.
Abuztuaren 9a. Jokin
Olanok, ospitalean
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igarotako denboran tratu
txarrak jaso izana salatu
zuen epailearen aurrean.
Kargu gabe aske geratu zen.
Urriaren 3a. Poliziak Antonio
Tolaretxipi atxilotu zuen.
Azaroaren 19a. Potentzia
ertaineko lehergailu batek
Rekalde auzoko Coca-Cola
enpresaren fatxadan eztanda egin zuen. Kalteak
milioi t´erdi ingurukoak izan
ziren. Iraultza taldeak bere
gain hartu zuen atentatua,
leherketa baino tarte bat lehenago DYAri abisua eman
ostean.
Abenduaren 17a. ETApmeko parte zen pro-KASek,
27 urte eta bi seme zituen
Anselmo Gonzalez Argüelles
poliziaren Seat 127 autoaren
azpian lehergailu bat jarri
zuen. Lehergailua kentzeko
saiakeran larri zauritu zen,
urradura eta ebaki askorekin. Lasarteko Estazio
kaletik Donostiako Gurutze
Gorrira eraman zuten eta
azkenean eskuineko hanka
ebaki behar izan zioten.
Lehergailuaren eztandak
Michelin enpresako jantokiaren kristalak, hiru saltoki,
garaje bateko atea eta inguruko etxebizitza askoren
kristalak kaltetu zituen.

Abenduaren 21a. ETAm-k
bi lehergailu jarri zituen.
Lehena, Urdaneta kaleko
Banco de Vizcayan, bi milioi
pezetako kalteak eragin
zituen barnean, fatxadan
eta inguruko etxebizitzetan.
DYAri egindako dei batek
abisua eman zuena, lehergailu hura eta baita Banco
Hispanon jarritako bigarren
lehergailu bat zegoela esanez. Estatuko Segurtasun
Indarreko kideak bertaratu
ziren eta azkenik bigarren
lehergailuaren bilaketaren emaitza ezezkoa izan
zen. Baina goizean goiz,
hainbat oinezkok pakete
susmagarri bat atzeman zutela ohartarazi zuten Banco
Santanderreko ate ondoan.
Lekua inguratu zuten eta
Poliziaren lehergailu-teknikariek, erloju sistema elektriko
bat atxikita zuen hiru kiloko
goma-2 artefaktua desaktibatu zuten.
Abenduaren 24a. 22:40
aldera Komando Autonomo
Antikapitalistak indar gutxiko lehergailu bat jarri
zuten Lasarteko PSE-PSOE
eta UGTren egoitzatan
(goma-2 kilo erdiko lehergailua). Ez zuen kalte
pertsonalik eragin, inguruan
ez baitzen inor. Hernaniko
PSE-PSOEren egoitzan ere
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beste lehergailu bat jarri zuten, hau ere hutsik zegoen.
1984
Urtarrilaren 4a.
Goizaldean, ETAm-k jarritako bi lehergailuk eztanda
egin zuten Banco Santander
eta Banco Gipuzcoanoren
sukurtsaletan. ETAren
izenean egindako deia jaso
zuten DYAk eta Gurutze
Gorriak, eta ondoren, goma2 kargak leherrarazi zituzten
erloju sistema elektriko
baten bitartez. Ez zen kalte
pertsonalik egon.
Otsailaren 5a. 65 urteko
Jose Herrero Quiles guardia
zibil erretiratua, larriki
zauritu zuen ETAm-eko kide
batek bizkarretik egin zion
tiro batek. Urdaneta kalean
zegoen, bere seme batekin,
mezetatik irten berri. Bala
batek, inguruan zen 72
urteko Angela Pacho Valdes
oinezkoaren berokia urratu
zuen, ezkerreko sorbaldan
”urradurak eta erredurak”
eragin zizkion. Jose
Herrero oso larri ingresatu
zuten Donostiako Gurutze
Gorriaren Ospitalean eta
Angela Pacho Valdes,
ospitalean sendatu
ondoren, etxera itzuli zen.
[1985eko azaroan, ETAk

Jose Herrero Quilesen
kontra erasoa burutu zuen
berriz ere, kasu honetan
buruan jaso zituen bi tirok
hil zuten].
Otsailaren 13a. Imanol
Uribe atxilotu zuten
Lasarte-Orian. Egun gutxitan, zenbait atentatuk
ondorioak eragin zituzten
herrian: hilaren 8an, Angel
Gurmindo eta Bixente
Perurena ETAko kide errefuxiatuak hil zituen GAL-ek
Hendaian. Hilaren 12an,
Guardia Zibilaren patruila
bat metrailatu eta granadaz
erasotu zuten Hernanin; bitartean, Orion, atentatu bat
gauzatzeko prestatzen ari
ziren lehergailu bat desaktibatu zuten. Hauteskunde
Batzoardearen aurrean,
EMK-k 21 militanteren
atxiloketak salatu zituen,
kanpaina egunetan “Joan
daitezela” zioten kartelak
jartzeagatik.
Martxoaren 16a. ETAk
bere gain hartu zituen
azken egunetan Frantziako
kamioiei egindako
erasoak, horien artean,
Lasarten metrailatu zuten
kamioiarena.
Apirilaren 6a. ETAk
lehergailua jarri zuen Banco
de Bilbaoren sukurtsalean.

Maiatzaren 9a. Guardia
Zibilak Alejandro Tetuan
Iriarte, Agustin Mujika
Yarza, Antxon Arrillaga
eta Jabier Merino atxilotu
zituen. Azken biak kargurik
gabe aske utzi zituzten
egun berean. Beste biak,
sei egunez Intxaurrondo,
Burgos eta Madrilgo
zentroetatik igaro ostean
aske utzi zituzten. Torturak
salatu zituzten.
Ekainaren 27a. Guardia
Zibilak Joxe Esnaola Lasa
lasartearra atxilotu zuen
Hernanin. Espetxeratua
izan zen eta torturak salatu
zituen.
Abuztuaren 13a. Zainketa
lanean ari ziren paisanoz
jantzitako guardia zibilek
Pablo Gude Pego hil zuten.
María Victoria Arrizubieta
Oscozekin batera, Citroën
kontzesionarioaren
ondoan, plastikozko
poltsetan artefaktuak
zituztela, geldiarazi
zituztenean. María Victoria
Arrizubietak ihes egitea
lortu zuen, baina Pablo
Gude hil egin zuten. El
Pais egunkariaren hitzetan
“Guardia Zibilarekin tiroak
gurutzatu ostean”.87 Beste
iturri batzuk segadatzat
jo zuten egoera, tiroak
agenteek soilik burutu
zituztela esanez; (2000:224)
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Boluntarioen arabera:
“bere lagunak ihes egitea
lortu zuen, baina Pablok sei
tiro jaso zituen, haietako
bat ahoan”. Pablo Gude
28 urteko oreretarra zen,
Komando Autonomoetako
kidea. Poliziak Enrique
Casasen hilketarekin
lotu zuen. Bestalde, 26
urteko María Victoria
Arrizubieta urte bete pasa
baino lehenago atxilotu
zuten, 1985eko uztailaren
15ean, Lezon, Guardia
Zibilak Angel Carasusan
enpresaria askatu eta
Komando autonomoetako
lau bahitzaile atxilotzean,
horien artean María
Victoria eta bere senarra,
etxearen jabe zirenak.
Irailaren 6a. Komando
Autonomoek lehergailua jarri zuen Lasarteko
Aurrera-Nogués
supermerkatuan.
Irailaren 25a. Frantziako
matrikula zuten bi kamioiri
su eman zitzaien Lasarten,
Frantziak, Espainiako
Poliziarekin adostutako
estradizioen aurkako
manifestaldian. Trafikoa bi
norabideetan itxita geratu
zen. Gidariak zauririk gabe
irten ziren. Azken egunetan

88
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erasotutako kamioi kopuru
handiak zirela eta dozenaka kamioilari frantziarrek
Irun-Hendaia eta IrunBehobiako mugak blokeatu
zituzten, sortutako segurtasun ezaren aurrean batzar
bat burutu ostean.
Irailaren 26a. Estradizioen
kontrako greba orokorreko deialdian, Guardia
Zibilak Iñaki Letamendi
Belamendia atxilotu
zuen eta Intxaurrondoko
Guardia Zibilaren kuartelera eraman zuten. Aske utzi
zuten epailearen aurretik
pasa gabe eta torturak
salatu zituen. Michelin
faktorian tentsio handia
egon zen, egoeraren aurrean langileek izandako
jarrerarengatik eta Guardia
Zibilaren kargak medio.
Urriaren 7a. Jose Angel
Urdapileta atxilotu zuten komisaldegian bere
burua entregatu ostean.
Inkomunikazio egoeran zegoela ihes egiten saiatu zen
leihotik jauzi eginez, espetxera sartzean salatuko zituen
torturak ekiditeko. Hurrengo
egunean Mercedes
Beldarrain atxilotu zuten, baina aske utzi zuten epailearen
aurrean jarri gabe.

Urriaren 30a. Mariano
Liceagari bere Renault 18
autoa lapurtu zioten pistola
batekin mehatxatu ondoren,
eta Gipuzkoako hiriburuko
Igara auzoan zuhaitz batean
lotuta utzi zuten.
Urriaren 30a. ETAko kide
batzuk kamioi bat metrailatu zuten Lasarte parean,
Holandatik zetorren eta
Bilbora bidean zihoan, hidrogeno sodikoa zeraman
eta Frantziako matrikula
zuen kamioak. Kamioian
zortzi bala-inpaktu aurkitu
ziren. Atentatuaren ondoren, DYAk dei bat jaso
zuen, Mariano Liceaga lotu
zuten lekuaren berri emanez (bere autoarekin ihes
egin zuten). Kamioiaren
gidari zen Proband
Georgesek hala kontatu
zuen gertatutakoa:
“Ez nuen ez pistola ez
metraileta hotsik entzun,
kamioiaren kristala nola
hausten zen sentitu nuen
soilik, harri batek hautsi
balu bezala. Kristalak
aurpegira jauzi egin eta
balek, motorrean eta
deposituan jo ostean, ia
motorra geldiarazi zuten.
Ahal nuen moduan, 700
bat metrotan zehar jarraitu
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nuen, lehen abiaduran,
errepideko albo batean
gelditu arte. Ez nekien
zenbat tiro jaurti zituzten
ezta tiroak nondik zetozen
ere, oso ilun zegoen dena
eta ez nuen arretarik
ipini“88.
Azaroaren 20a. Talde
Parapolizialek bi lehergailu
jarri zituzten Jokin
Olano Baldaren dendan.
Lasarteko bizilagun honek
torturak salatu zituen
Guardia Zibilak atxilotu
ostean, eta zenbait agente
kondenatuak izan ziren.
Abenduaren 12a. Jokin
Olano Baldak heriotza
mehatxuak jaso zituen
torturak salatzeagatik.
1985
Urtarrilaren 21a.
Komando Autonomo
Antikapitalistek bonba bat
jarri zuten bigarren aldiz
Juan Nogués jabe zuen
Aurrera supermerkatuan.
Bertako langileek
gaitzespen komunikatu
bat igorri zuten “funtsean,
lanpostuak arriskuan
jartzeagatik jarrera hau
baztertzea” eskatuz89.

89

Urtarrilaren 26a. ETAk
kilo erdiko bi artefaktu
leherrarazi zituen
Saeco-Trevoux material
elektroniko enpresan.
Langileek ohar bat kaleratu
zuten, enpresa Frantziako
kapitalarekin sortu arren,
hasierako jabeek enpresa
utzi ondoren krisia zela eta,
Saeco izenarekin fabrika
bertako zenbait langileek
kudeatzen zutela esanez.
Otsailaren 22a. Peugeot
504 zuri baten jabeak
erasoa jasan zuen Lasarten,
armaturiko bi pertsonek
autoa bereganatu zuten.
Jabea Oriamendi inguruko
baso batean lotuta utzi
zuten, bere kabuz askatu
eta komisaldegira joan zen
lapurreta salatzera.
Otsailaren 22a. 20:00ak
inguruan, ETAko kide
batzuk, Francisco Castillo
Roldan, Juan Pedro Marina
Donoso, Julian Morejudo
Monroy (guardia-ordea) eta
Eduardo Sanchez Guzman
guardia zibilak zauritu zituzten, lehenago lapurtu zuten
autotik metrailatu ostean.
Guardia Zibilaren bi Land
Roverdetan zeuden, zaintza
lanetan, Bianchi enpresaren ondoan, Esperanza

auzoan. Beste bi agente
zauririk gabe irten ziren.
Donostiako Poliklinikara
eraman eta bertan ingresatu zituzten, 28 urteko Juan
Pedro Medina, larri, lepoan
bala zauria zuela, eta 33
urteko Eduardo Sanchez,
ez hain larri baina ezkerreko
izterrean bala zauria zuela.
Martxoaren 23a.
Frantziako Poliziak Emilio
Brena atxilotu zuen
Baionan.
Apirilaren 5a. Lehergailu
batek eztanda egin
zuen Lasarteko Herri
Batasunaren egoitzan.
Ekainaren 18a. Beste Bat
tabernako jabe zen Alberto
Garcia Etxebarrieta garezurrean balaz zauritu zuen
polizia baten tiroak, polizia
baretzen eta bezeroak babesteko saiakerak egiten ari
zela. Polizia bezeroei dokumentazioa eskatzen ari zen
eta eskuak gora zituztela
barra ondoan zutik jartzeko agintzen zien, alkohola
kontsumitzen zuen bitartean
eta pistola eskuan zuela
mehatxuka ari zen bitartean.
Erasotzailea bigarren tiroa
egiten saiatu zen baina arma
trabatu zitzaion.

El Diario Vasco, 1985/01/27.
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Uztailaren 19a. Talde
Parapolizial batek bonba
bat jarri zuen Ilargi
tabernan eta “Viva Cristo
Rey. VCR” eta “18-J”
(uztailaren 18a: garaipen
frankistaren eguna) zioten
pintadak egin zituen
Kale Nagusiko tabernako
hormetan.
Irailaren 14a. ETAk
Renault kontzesionarioan
jarritako lehergailu batek
huts egin zuen eta Guardia
Zibilaren lehergailu
teknikariek desaktibatu
zuten.
Irailaren 27a. GALek
Baionako Monbar
tabernan, hilaren 25ean,
gauez, ETAko lau kideren
aurka egindako atentatua
salatzeko burutu zen
greban, Josu Agirretxe
Kerexeta atxilotu zuten.
Bi egun pasa zituen
Intxaurrondoko kuartelean
atxiloturik, eta karguekin
askatu zuten (desordena
publikoagatik epaitu
zuten). Torturak salatu
zituen. Lasarten lanuztea
orokorra izan zen, Michelin
salbu, bertan partziala
izan baitzen. Manifestari
talde batek harriak bota
zituen fabrikako fatxadaren
kontra. Guardia Zibilak
esku hartu behar izan
zuen, LABeko ordezkari
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bat zaurituz. Frantziako
matrikula zuen kotxe bati
su eman zitzaion herrian.
Urriaren 2a. Alcala de
Henareseko Parakaidista
Brigadako bi helikopterok,
Lasarte eta beste herri
batzuen gainean distantzia
baxuan hegan egiten zuten
bitartean, lur hartu zuten
Zubietako trebakuntzazentroaren ondoan, eta
Burgoseko Operazio
Berezietako Taldeko
soldaduekin batera (COES)
maniobrak burutu zituzten
Belkoain eta Errekaldeko
mendietan, auzokoen
harridura piztuz.
Azaroaren 26a. ETAk Jose
Herrero Quiles hil zuen,
67 urtekoa da, 19 urteko
semea berekin zegoen.
Iñigo de Loiola kalean
dagoen, Iñaki tabernatik
irten eta Urdaneta kalera
zihoan (gaur egungo Pablo
Mutiozabal dena), etxera
bidean. Jose Herrero
erretiratutako guardia
zibila zen. Semea pistolaz
mehatxatu zuten aitari tiro
egiten zioten bitartean,
geldirik eta nahastuta
geratu zen pareta ondoan,
eta ez zen inor hurbildu.
“Hogei bat pertsona ginen
inguruan, baina onartu
behar dut, ez nintzela

laguntza eskaintzeko
eta hurbiltzeko gai izan.
Tiroak entzun eta handik
hamar minutura, andre
bat hurbildu zen maindire
batekin estaltzera.
Beldurrak guztiz paralizatu
gintuen“.
Carmen Castro Fernandez,
Jose Herreroren emazteak,
eta Carmelo Tomas
Herrero seme txikiak,
bihotzekoa izan zuten
berria jakitean. Carmen
Castro ospitalean ingresatu
zuten. 1984ko otsailean
Jose Herrerok buruan zauri
larriak utzi zizkion beste
eraso bat jasan zuen.
Abenduaren 30a. Goizeko
7:00ak, ETAko kide batzuk
Renault-18 taxi bat lapurtu
zuten Hernanin eta bere
jabea, Manuel Garayar
Otegi, Galarretako Jauregi
baserriko inguruetara
eraman zuten, autoak
desegiteko zonalde batetik
gertu, eta zuhaitz bati
lotuta utzi zuten bertan.
Abenduaren 30a. Goizeko
08:00ak baino minutu
gutxi lehenago. ETAko
komandoa, lapurtutako
autoan hurbildu zen
Lasarteraino, eta Michelin
enpresako segurtasun-buru
eta guardia zibil ohia zen
Alejandro Saenz Sanchez
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hil zuen, enpresako
aparkalekuan. Bere azken
lan eguna zen, erretiroa
hartzera zihoan, enpresaren
aurreratutako erretiro
planari helduta. Hiru bala
jaso zituen garondoan
eta beste bi jada
lurrean zela. Michelingo
enpresa batzordeak bere
gaitzespena azaldu zuen
eta langileei hurrengo
egunean hiletara joateko
deialdia egin zien.
“Nire aitonaren inguruan
irakurtzen dudanak
harro sentiarazten nau,
boluntario gisa nola
aritzen zen Michelingo
jantokian, atezaindegi-buru
zela... Bere inguruan hitz
egiterakoan, gertaerak
modu egokian kontatzea
nahiko nuke“.
Abenduaren 31a.
Alejandro Saenz Sanchezen
hileta elizkizunak ospatu
ziren San Pedro parrokian.
Michelingo langile talde
batek eraman zuen
zerraldoa bizkarrean.
Ekitaldian bildu ziren
Gipuzkoako gobernadore
zibila, Julen Elorriaga,
eta Gipuzkoako Guardia
Zibilaren komandantea,
biktimak hamahiru urtez
bertan lan egin zuen.

LASARTE-ORIA
1986ko otsailaren 15ean,
Lasarte-Oria udalerri
independente deklaratu
zuten eta Lasarte-Oriako
Udalaren Batzorde
Eragilea sortu zen.
Lehenago, 1985 urtearen
amaieran, Urnieta, Hernani
eta Andoaineko udalosoko bilkurek, Oria
eta Lasarteren fusiotik
jaiotako udalerri berriaren
desanexioa adostu zuten.
1986
Urtarrilaren 2a. Eratu
berri zen Udaletxean,
“Revolucion Nacional”
talde antolatuak,
Lasarteko Udalerriaren
Aldeko Batzorde
Komisioan zeuden HBko
zinegotziei igorritako
heriotza-mehatxu gutuna
jaso zuten. Gutunak,
zeloarekin itsatsita,
erabili gabeko bala bat
zeraman. Beste mezuen
artean irakurri zitekeen
“herri honetan eraildako
hurrengo espainiarra,
kontrolpean dugun zuetako
baten exekuzioarekin
mendekatuko dugu”.
Urtarrilaren 9a. Lasarteko
Udalerriaren Aldeko
Batzorde Komisioan

zeuden HBko kideek
salaketa bat jarri zuten
Donostiako GuardiaAuzitegian, 1984 urte
geroztik jasandako atentatu
eta mehatxuengatik.
Horien artean, Urnietako
Udaletxeko zinegotzi eta
lehenago batzordeko
kide izandako Jose
Miguel Zumeta Egiari
egindakoak aipatu zituzten,
bizilekuan jasandako
pintada anonimoak eta
ezezagun batzuek bere
autoan egindako kalteak
nabarmenduz.
Urtarrilaren 27a. Polizia
espainiarraren sarekada
Lasarten. Atxilotuak:
Alazne Azpillaga
(usurbildarra), Juan Cruz
Alkain, Koldo Garcia,
Iñaki Belartieta, Jaione
Urruzola, Josu Alkain eta
Iñaki Eskisabel (HBko
zinegotzia), Gipuzkoako
Gobernu Zibileko bulegora
eraman zituzten. Ilargi
tabernako jabe zen Edorta
Aldazabal, polizia bila
zuela jakinda, eguerdian
Gobernu Zibilera bertaratu
eta atxilotua izan zen,
handik gutxira askatu
zutelarik. Goizeko bostak
aldera kargurik gabe
askatu zituzten aipatutako
lehen lau pertsonak. Beste
lauak, lege antiterroristan
oinarrituz epaitu zituzten,
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kargurik gabe askatu
zituzten hilaren 29an.
Denek aitortu zuten ez
zutela tratu txarrik jasan.
Tximua Irrati librearen
eta herriko zenbait gazte
mugimenduren inguruko
informazioa lortzen saiatu
ziren galdeketan.
Martxoaren 9a.
Goizaldean, ezezagun
batzuk bi aldiz metrailatu
zuten Ilargi taberna.
Lehen kasuan, tiroak
Kale Nagusitik zihoan
urre koloreko Ford Fiesta
batetik irten ziren. Hiru
balak lokaleko atea zulatu
eta atzeko horma jo
zuten. Momentu hartan,
tabernako bazkide baten
aita zen Damaso Fernandez
barruan zegoen, garbitze
lanetan, baina ez zen
zauritua izan.
Martxoaren 12a. Gau
berean, Jokin Olano
Baldaren denda harrikatu
zuten, kristal hausturak eta
kalteak eraginez. Salaketa
osteko bigarren erasoa zen.
Martxoaren 12a.
Goizaldean Herri
Batasunaren egoitzari
eraso egin zioten.
Uztailaren 23a. Ezezagun
batzuk bi autori su eman
zioten Lasarte-Orian. Miren
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Aginako Pascual eta Julen
Espadas Esnaola HBko
jarraitzaileen autoei hain
zuren ere. Sugarrek Arrate
kaleko bizilagun batzuen
autoa ere kiskali zuten.
Beste bi auto erre zituzten
Usurbil eta Fagollagan
(Ereñozu, Hernani), azken
hau Togon deportaturik
zegoen Jose Miguel
Galdosen bikote zen
Lurdes Etxeberriarena.
Uztailaren 25a. ETAk
lehergailua jarri zuen
Citröen kontzesionarioan.
Abuztuaren 3a. Zenbait
pertsonek Frantziako
matrikula zuen auto bat
erre zuten.
Irailaren 4a.
“Inkontrolatuek” Patxi
Iparragirreren kotxeari su
eman zioten.
Irailaren 9a.
“Inkontrolatuek”
sute bat eragin zuten
Landaberri Ikastolan, kalte
garrantzitsuak eraginez.
Urriaren 23a. ETAk
lehergailu bat jarri
zuen Kronenburg
enpresaren biltegi batean,
Lasarte-Orian.
Urriaren 25a. Pilar
Calahorra Escalada

lasartearra larriki zauritu
zuen ETAk, Donostiako
Bulebarrean gauzatutako
atentatu batean; bertan,
Rafael Garrido Gil (59 urte)
gobernadore militarra,
Daniela Velasco Dominguez
de Vidaurreta (57 urte)
bere emaztea eta Daniel
semea (21 urte) hil ziren.
Azaroaren 11n Maria Jose
Teixeira Gonçalves hil zen,
atentatuaren egunean
inguruan zebilen emakumea. Hedatze-uhinak Pilar
Calahorrari hanka bat
kaltetu zion nagusiki, bost
ebakuntza egin zizkioten eta makuluak erabili
behar ditu ordutik. [Pilar
Calahorra, Udaletxeak
2010eko otsailaren 15ean
omendutako hamaika per
tsonen artean zegoen].
Abenduaren 12a.
Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundeak
kontzentraziorako deialdi
bat egin zuen zuen;
aurreko egunean 11 hildako
(horietako 5, neskatoak)
eta 60 zauritu utzi zituen
ETAk Zaragozako kuartelari
egindako erasoan eta
atentatu hori gaitzesteko
izan zen deialdia.
Abenduaren 24a. Pistola
eskuan, ETAko bi kidek
Lasarte-Oriako bizilagun bati
autoa lapurtu eta Zubietako
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futbol zelaiaren ondoan
abandonatu zuten, gertaera
ez salatzeko mehatxuarekin
batera. Ibilgailua Oiartzungo
Pryca hipermerkatuaren
aurkako eraso batean erabili
zen. Atentatua eragin zuen
bonbak Jose Antonio Peña
Medina (26 urte) harrapatu
eta hil zuen.
Abenduaren 28a. Guardia
Zibilak Jose Antonio
Carrasco Alba, Ignacio
Orotegi Otxandorena,
Mitxel Turrientes Ramirez
eta Pedro Maria Rezabal
Zurutuza atxilotu zituen.
Laurek torturak salatu
zituzten, eta 1985an, Jose
Herrero Quiles hil zuen
atentatua egotzi zieten.
Poliziak, Atxiloketa hauekin,
Donostia eta Lasarte-Oriako
ETAko Andraitz eta Haizea
komandoak desegin zituela baieztatu zuen. 1988an,
Audientzia Nazionalak 29
urteko zigorra ezarri zien
lehen hiruei, atentatuaren
egile izategatik, eta laugarrenari, 19 urteko zigorra
atentatuan laguntzeagatik.
Operazio berean, Milagros
Insausti Zulaika atxilotu
zuten, galdeketak burutzeko
Madrilera eraman eta aske
utzi zuten, torturak salatu
zituen.
Abenduaren 29a eta 31.
Guardia Zibilak hilaren 28an

atxilotutakoen senideak
eta lagunak atxilotu zituen:
Jose Ignacio Agirre Uria
(1987 martxoan berriz
atxilotu zuten), Oscar
Gonzalez Delgado (torturak
salatu zituen) eta Koldo
Lopez Gonzalez, aske
utzi zituzten ondorengo
egunetan epailearen
aurretik pasa gabe.
1987
Otsailaren 10a. ETAk,
kilo bat amonal erabiliz,
atentatua burutu zuen
herriko Peugeot-Talbot
kontzesionarioan.
Martxoaren 23a. Polizia
Nazionalak Iñaki Letamendi
Belamendia atxilotu eta
Gipuzkoako hiriburuko Go
bernu Zibilera eraman zuen.
Kargu gabe aske utzi zuten
baina torturak salatu zituen.
Apirilaren 23a. ETAk
jarritako lehergailu bat
desaktibatu zuten Renault
kontzesionarioan.
Maiatzaren 20a.
Frantziako Poliziak Nicolas
Francisco Rodriguez
atxilotu zuen Urruñan.
Espetxeratua izan zen.
Ekainaren 9a. Jose
Maria Agirretxe atxilotu

zuten Sevillan, ultra
talde batek, europar
hauteskundeetarako HBk
burututako mitin batean
iskanbilak sortu zituenean.
Gaua kalabozoan pasa
zuen eta askatu egin zuten.
Kasua artxibatu egin zen.
Ekainaren 11. Frantziako
Poliziak Emilio Aldazabal
Goizueta lasartearra
espetxeratu zuen Baionan.
Uztailaren 7a. ETAk,
Donostiako Gobernu
Militarraren eraikinean
granadarekin egindako
erasoak, Donostian zerbitzu
militarra burutzen ari zen
20 urteko Francisco Fontela
Albor soldadua zauritu
zuen, zaintzaile lanetan ari
zen. Soldadua Donostiako
Ospitalera eraman zuten,
eskuineko hankan zauriak
izan zituen metrailagatik.
Izatez Santiago de
Compostelakoa zen baina
Francisco Fontela LasarteOriako Zumaburu kalean
bizilekua zuen. [Udaletxeak
2010eko otsailaren 15ean
omendutako hamaika
pertsonen artean zegoen].
Irailaren 30a. Santiago
Arrospide Sarasola
atxilotu zuten Angelun,
espetxeratua izan zen.
Bere kide zen Izaskun
Rekalderi Britainian esleitu
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zioten bizilekua. Hurrengo
egunetan sarekada handi
bat burutu zen Iparraldean,
ustez ETA zein beste
taldeekin lotutako pertsona
batzuk Argelia, Venezuela
eta beste herrialdeetara
deportatuz.
Urriaren 1a. Poliziak
Francisco Lallana Berlanga,
Xabier Iriarte Iturrioz
eta Jesus Mari eta Iñaki
Martikorena Irazustabarrena
atxilotu zituen gauean,
ETArekin lotura izategatik.
Lehen hirurek torturak
salatu zituzten. Iñaki
Martikorena, Jesús Mariren
anaia, askatu egin zuten
hurrengo goizean.
Urriaren 3a. Frantziako
Poliziak Iparraldean
errefuxiaturik zegoen
Faustino Aginaga
Santacruz atxilotu zuen
beste hirurogei hamar
pertsonekin batera,
Espainiako Poliziari
entregatuz. Protestak eta
manifestazioa herrian.
“Egun latzak izan ziren.
Manifestazioak bukatu
ostean, guardia zibilek
jendea nahieran jotzen
zuten tabernatan sartuta,
bertan edonor zela ere.
Gogoan dut Imanol Uribe,
iletik tiraka arrastaka
tanketaraino nola eman
zuten, bertan jipoitzeko.
Gero askatu egin zuten“.
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Urriaren 7a. Frantziako
Poliziak Bernardo Ziria
Orbegozo atxilotu zuen
Baionan.
1988
Otsailaren 5a. Luis Nuñez
Solana poliziak zazpi
urteko espetxe zigorra
jaso zuen, azpikeriaz, huts
egindako hilketa baten
egile izateagatik, eta
Lasarte-Oriako “Beste
Bat“ tabernako jabea
mehatxatzeagatik (1984ko
ekaina).
Maiatzaren 29a. 22:30ak
inguruan, “mozkorkeria
sintomak” zituzten lau
guardia zibilek haxixa
eskatu zioten Insausti
tabernako zerbitzari
bati. Ezetza jasotzean,
pistola eskuan zutela,
tabernako jabe zein
bezero guztiak paretaren
kontra jarri eta miatu,
iraindu eta mehatxatu
zituzten. Udaltzainek
eta Guardia Zibilaren
hiru Land Roverek eten
zuten beranduago arrisku
handiko egoera hau.
Jasandakoa auzibidetik
salatu zuten biktimek.
Epaiketa hurrengo urteko
otsailean burutu zen.
Ostalaritzako hogeita
hamar langile batu ziren
salaketa honetara.

Ekainaren 3a. Udalbatzak
akusazio partikular moduan
aurkeztea erabaki zuen.
Horrela, Insausti tabernako
jabe eta bezeroek
aurkezturiko salaketa
judizialera batu ziren.
Aldi berean, Jose Ramon
Goñi Tirapu Gipuzkoako
gobernadorearen dimisioa
eskatzea onartu zuen,
gertatutakoaren arduradun
nagusia izateagatik eta
“Euskadiko beste herri
batzuetan gertakari
hauek errepika daitezen
eragozteko”.
Uztailaren 12a. Poliziak
Julen Espadas Esnaola
atxilotu zuen ETArekin
lotura izateagatik, baina
kargu gabe askatu
zuten. Irtetean tortura
psikologikoak jasan zituela
aitortu zuen, baina ez zuen
salaketarik jarri. 1986ko
uztailaren 23an ezezagun
batzuk autoa erre zioten.
Irailaren 23a. Jaiotzez
lasartearra zen 30 urteko Mikel Kastresana
Razkin, ETAko kidea hil
zen, Donostiako Gipuzkoa
Plazan bost bala inpaktu jaso ostean, Begoña
Uzkudunekin Bidasoa tabernatik irteten ari zela. Polizia
bat balaz zauritu zen eskuineko sorbaldan, agentea
Kastresanarekin norgehiagokan ari zen. Miramon
Parkeko Gipuzkoako
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Poliklinikara eraman zuten.
Gertaeren inguruko bertsio
desberdinak ez zetozen bat.
Familia akusazio partikular
moduan aurkeztu zen irekitako diligentzietan.
Irailaren 24a. Euskal
Herriko Bakearen Aldeko
Koordinakundeak
deialdiak egin zituen
Mikel Kastresanaren
heriotzarengatik, bai Euskal
Herriko leku ezberdinetan
eta baita Lasarte-Orian ere.
Irailaren 25a. Guardia
Zibilak, Rodriguez
Galindo buru zela, Mikel
Kastresanaren omenaldia
galarazi zuen herrigunean
agenteen presentzia handia
eta tanketak jarriz eta baita
herriko sarreran jarritako
kontrol zurrunak jarriz ere.
Karga polizialek jende ugari
zauritua izan zuten, horien
artean, Aldatzekua tabernako jabe zen Aitor Uranga
Egaña. Guardia Zibilak
bezero guztiak kaleratu
zituen eta “paseilloa” egin
zuten jabeari jipoitzen zieten bitartean.

Abenduaren 6a. Paisanoz
zein uniformez jantzitako
guardia zibil talde batek
Oria auzoko kaleak
patruilatu zituen hainbat
gauetan, oinez eta Patrol
ibilgailuetan.
1989
Apirilaren 17a. Guardia
Zibilak Juan Carlos Balerdi
Iturralde lasartearra
atxilotu zuen Ondarrun.
ETAren zenbait atentatutan
parte hartu izana egotzita
espetxeratu zuten. Torturak
salatu zituen.
Apirilaren 27a.
Goizaldean, ETAk Michelin
fabrikan jarritako lehergailu
batek eztanda egin zuen
kalte larriak eraginez.

Apirilaren 30a. Michelingo
ehunka langile, senide eta
herritarrek manifestazioa
burutu zuten LasarteOriako kaleetan, ETAri
euren ordezkari izateari
uzteko eskatuz eta enpresaren aurkako erasoak eten
zitzaten eskatuz.
Maiatzaren 27a.
Armadaren aurkako
protesta sakabanatu nahian,
Guardia Zibilak buruturiko
kargen ondorioz, zenbait
pertsona larriki zaurituak
izan ziren hipodromoko
zubiaren ondoan. Lasarteko
HBko zinegotziek LasarteOrian euren presentzia
gaitzesten zuen protesta
idazki bat eman zioten
Gipuzkoako gobernadore
militar eta dibisioko jeneral
zen Carlos Garcia Ferreri,

EGIN

Azaroaren 12a. LasarteOriako lau bankuren
sukurtsalek kale borroka
erasoak jasan eta kalte
ugari izan zituzten.
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Ana Urchueguia alkatesa
ondoan zuela.
Ekainaren 29a. Goizeko
4:45 ziren, eta herria San
Pedro jaiak ospatzen ari
zen. 15 urteko Ainhoa Esnal
Kastresanak, poliziak bederatzi hilabete lehenago hil
zuen Mikel Kastresanaren
lehengusina, etxeko atarian
sartzen ari zela, inguruan
aparkaturiko auto batetik
nola deitzen zuten entzun
zuen, hurbiltzeko eskatu
zioten. Ezagunak zirela
pentsatuz Ainhoa Esnal
hurbildu egin zen. Aurrean
burua estalita zuten bi
pertsona ikusi zituen, eta
atzealdean, bat gutxienez. “Ainhoa, Kastresana
zarelako, hil egingo zaitugu” esan zioten. Korrika
alde egin eta etxean sartu
zen. Bere ahizpa zaharrenarekin batera salaketa
jarri zuen Lasarte-Oriako
Udaltzaingoan.
1990
Maiatzaren 9a. LasarteOriako Herri Batasunako
zinegotziek azken
egunetan jasandako
idatzizko zein telefono
bidezko mehatxuak salatu
zituzten epaitegian.

90

Irailaren 23a. Guardia
Zibilak Iñaki Izagirre, Iñaki
Gonzalez Gomez eta bere
anaia Alberto atxilotu
zituen. Lehen biak aske
utzi zituzten hilaren 25ean
epailearen aurretik pasa
gabe, eta Alberto Gonzalez
Gomez espetxeratu egin
zuten hilaren 26an, zazpi
hilabetez espetxean egon
ostean askatu eta absolbitu
zuten arte. Bi anaiek
torturak salatu zituzten.
Irailaren 25a. Atxiloketen
harira, batzarra
eta manifestazioa.
Ertzaintzaren kargak.
Irailaren 30a. Peugeot
kont zesionarioaren aurka
molotov koktelak jaurti
zituzten.
1991
Abuztuaren 24a. Kale
borroka erasoetan,
Frantziako matrikula zuten
hiru autoek kalteak jasan
zituzten.
Azaroaren 25a. 19:30.
ETAko kide batzuk taxi bat
lapurtu zuten Hernanin,
bere jabea Santa Barbara
mendiko zuhaitz batean
lotuta utziz.

Ausencias. Lasarte-Oriako Udaletxea, 2011, 71 eta 73. orrialdeak.

14 8

/ Testuinguruaren kronologia

Azaroaren 25a. 23:00ak
aldera, Jose Javier Urritegui
Aramburu, 24 urteko
lasartearra hil zuen ETAk,
Donostiako Larratxo
auzoan, barra amerikarra
zuen Chaplin pub batean.
Denbora gutxi zeraman
bertan lanean. Lokala
alokatu zion gizonak, droga
trafikoa egotzita, ETAren
mehatxuen ondorioz, Euskal
Herritik alde egin zuen.
Azaroaren 26a. LasarteOriako institutuko ikasle
asko bildu zen “Urritegui,
zurekin gaude” zioen
pankarta baten inguruan.
Usurbilgo LanbideHeziketa Institutuko
hogeita hiru langileek
Jose Javier Urriteguiren
hilketa gaitzetsi eta
baztertu zuten, zentroko
ikasle ohia zen. Euskal
Herriko Bakearen Aldeko
Koordinakundeak
kontzentrazio isilak burutu
zituen zenbait herritan.
Azaroaren 27a. LasarteOriako San Pedro Elizan
buruturiko Jose Javier
Urriteguiren hileta
elizkizunetan ez zen
tokiko agintaririk, ezta
Euskal Herriko partidu
politikoetako ordezkaririk
izan90. Biktimaren familiak
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akusazioak ukatu eta ETAk
buruturiko akatsa zela
adierazi zuen. 1997an,
Audientzia Nazionalak 30
urteko espetxe zigorra ezarri
zien Mario Artola Mendibe
eta Oroitz Salegi Garciari
hilketa burutu izanagatik.
Azaroaren 30a. Polizia
Nazionalak Alberto Gonzalez
Gomez atxilotu zuen berriz,
apirilaren 18an espetxetik
irten ostean. Oraingoan,
Jerezeko espetxean zen lagun bat bisitatzen, eta preso
ohia izanagatik sartu ezin
zuelako, berea ez zen agiria
erabili zuen eta atxilotu egin
zuten.
1992
Uratarrilaren 17a. Moyua
enpresako hondeamakina
bat erre zuten.
Otsailaren 9a.
Construcciones Moyuako
hondeamakina batean
artefaktu bat jarri zuten.
Otsailaren 18a. Frantziako
Poliziak Agustin Mertxan
Billaron lasartearra atxilotu
zuen, beste lurralde batean
konfinatuz. 1996ko ekainean
berriz atxilotu zuten
ondoren askatzeko.
Apirilaren 13a. Peugeot
kontzesionarioari erasoa
egin zioten berriz.

Maiatzaren 20a. Frantziako
matrikula zuen kamioi batek
kalte larriak jasan zituen
kale borroka eraso batean.

jarritako simaurra eta
gorotza zuen artefaktu
faltsu bat lehertu zuen
Ertzaintzak.

Uztailaren 9a. Guardia
Zibilaren zenbait agenteek
gazte bat atari batean indarrez sartu arazi zuten eta
ordu erdiz zenbait herritarren inguruko galderak
erantzutera behartu zuten.
Gaztea Lasarte-Oriako
intsumiso ezaguna zen, eta
atxikita egon zen denboran
jazarpena jasan zuela eta
hura beldurtzen saiatu zirela
salatu zuen.

Azaroaren 21a. Banco
Guipuzcoanoren
sukurtsalaren aurka molotov
koktel bat jaurti zuten.

Irailaren 28a. CETESA
bulegoen aurkako kale
borroka ekintza.
Urriaren 9a. Gertaerak
baino hogei urte
beranduago, Donostiako
Audientzia Probintzialak
bost guardia zibil
kondenatu zituen
Jokin Olano Balda
torturatzeagatik. Auzitegi
gorenak berretsi egin zuen
(1994/02/11), 1, 6 eta 7
urteko gaitasungabetzea
eta 2 eta 7 hilabete
bitarteko atxilotzea.
Urriaren 25a. Kale borroka
eraso batek zenbait
telefono kabina kaltetu
zituen.
Azaroaren 12a. Banco
Central Hispanoren ondoan

Azaroaren 21a. Correosen
bulegoa molotov koktelez
erasotu zuten.
Abenduaren 19a. Guardia
Zibilak Juan Ignacio
Etxeberria Mayo atxilotu
zuen. Aske utzi zuten epailearen aurretik pasa gabe
eta torturak salatu zituen.
1993
Maiatzaren 26a.
Ertzaintzak sei gazte hartu
zituen protesta jardunaldi
batean.
Irailaren 10a. Ertzaintzak
Iker Verdes atxilotu zuen
Donostiako “La Salve” istiluetan parte hartu izana egotzita, aske utzi zuten ordu
batzuk beranduago epailearen aurretik pasa gabe.
Irailaren 24a. Poliziaren bulegoetan galdeketa egiten
ari zitzaiela, Gurutze Yanci
Igarategi urnietarra (31
urte) eta Xabier Kalparsoro
Golmaio zumaiarra (26
urte) hil zirela salatzeko
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protesta eta manifestazioak
herrian. Gurutzatutako
kotxeak, errepide moztuak,
Ertzaintzaren kargak eta
liskarrak.
Irailaren 27a. Ertzaintzak
hamalau pertsona atxilotu
zituen Gurutze Yanci
Igarategi eta Xabier
Kalparsoro Golmaioren
heriotzengatik egindako
greba orokorraren
jardunaldi batean, piketetan
parte hartu izanagatik.
Horien artean, Miren
Aginako, Pili Perez Segura
eta Maider Tolaretxipi.
Baita Tomas Arrizabalaga
Zubizarreta ere.
1994
Otsailaren 16a.
Gaztetxearen itxieraren aurkako protestak Ertzaintzaren
kargak.
Martxoaren 29a.
Ertzaintzak kargak burutu
zituen 26 urteko Jose
Maria Igerategi Gilisagasti
ETAko kidearen heriotzaren
aurkako protestan, azken
honi gainean zeraman
lehergailu batek eztanda
egin zion Arabako
hiriburuan.
Martxoaren 30a.
Ertzaintzaren ibilgailu bat
harrikatu zuten.
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Martxoaren 31.
Ertzaintzak Aitzol Iriondo
Iartza atxilotu zuen. Aske
utzi zuten.
Apirilaren 26a. INEMeko
ateko sarraila silikonaz
estali zuten.
Maiatzaren 18a. Jokin
Olano torturatzeagatik
kondenaturiko guardia
zibilak espetxeratu zituzten
Donostiako Auzitegiko
bigarren epaimahaiaren
agindupean. 1995ean
Espainiako Gobernuak
indultua eman zien.
Ekainaren 6a. Guardia
Zibilak Juan Jose Prieto
Perez, Xabier Aldaz Carrera
eta Jesus Mari Iparragirre
Alkorta (zubietarra) atxilotu
zituen. Hurrengo egunean
askatu zituzten epailearen
aurretik pasa gabe.
Lehengo biek torturak
salatu zituzten.
Uztailaren 8a. Ertzaintzak
Pello Garcia Chico atxilotu
zuen. Aske utzi zuten.
Abenduaren 15a. ETAk
40 urteko Alfonso Morcillo
Calero hil zuen buruan tiro
eginda, Lasarte-Oriako
Adarra kalean. Alfonso
Morcillo Donostiako
Udaltzaingoko sarjentu eta
Herritarren Segurtasuneko
buru zen.

Abenduaren 16a.
Erritu ebanjelista bidez
ospatutako hiletaren
ondoren, Donostiako
Udaltzaingoaren hogei
bat motok ireki zioten
bidea Gipuzkoako
hiriburuan zehar Alfonso
Morcilloren gorpuzkia
zeraman furgoiari. Guardia,
polizia eta ertzainek
osaturiko bi ilarako
desfileak lagundu zuen
hilkutxa, Udaletxetik Pío
XII hiribideraino, bertatik
furgoiak, jaioterri zuen
Medellinerako bidea hartu
zuen. Protestarako lanuztea
egin zen Lasarte-Oriako
Batxilergo Institutuan.
Gasteizko Udaltzaingoko
kideek protesta eta
oroimen kontzentrazio bat
burutu zuten. Donostiako
Udala, “Denon ArteanPaz y Reconciliación”
kontzentraziora batu zen,
Gipuzkoa Plazan milaka
pertsona bildu zituen “Zure
isiltasunarekin hitz egin”
lelopean.
Abenduaren 18a.
Lasarte-Oriako herritar
talde batek ordu erdiko
kontzentrazio isila burutu
zuen atentatuaren tokian.
1998an, Auzitegi Gorenak
29 urteko espetxe zigorra
ezarri zion Valentin Lasarte
Olideni, hilketa ondorio
izan zuen atentatu delituan
beharrezko laguntza
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emateagatik, eta 2006an,
Francisco Garcia Gazteluk
29 urteko espetxe
zigorra jaso zuen Alfonso
Morcilloren hilketagatik.
1995
Otsailaren 14a. Lasarteko
Gurutze Gorriko presidente
zen Javier Castro jo
eta mehatxatu zuten bi
pertsonak labana batekin,
“Espainola, puta semea,
denbora gutxi geratzen
zaizu hil aurretik”91 esanez,
hurrengo egunean
Ertzaintzaren komisaldegian
jarritako salaketak zioen
moduan. Ez ziren erasoaren
arrazoiak argitu baina Javier
Castro mehatxu deiak
jasotakoa zen. Jakina da
Castrok Alfonso Morcillo
Calero atenditu zuela
ETAren atentatu hilgarriaren
ostean eta Gurutze Gorriko
boluntario batzuk hilketaren
tokian lore sorta bat jarri
zutela. Geroztik, Gurutze
Gorriko postua hustu behar
izan zuten behin lehergailu
abisu bat jaso ostean eta
beste behin bi anbulantzien
kristalak hautsi zituztelako.
Martxoaren 24a. Lasa eta
Zabalaren gorpuak aurkitu
zirela jakin ostean Jarraik
antolaturiko manifestazio

91

batean Ertzaintzak
pertsona bat atxilotu zuen.
Maiatzaren 4a. Espainiako
Gobernuak Lasarte Oriako
bizilagun zen Jokin Olanori
gauzatutako torturagatik
kondenatuak izan ziren
Jose Dominguez eta
Manuel Barroso guardia
zibilak indultatu zituen.
Ekainaren 20a. Burua estalita zuten pertsona talde
batek Auzitegia erasotu
zuen su-artefaktuekin eta
suhiltzaileek sua itzali bitartean, ondoko bizilagunak,
2 orduz kalean egon behar
izan zuten.
Ekainaren 21a. Ertzaintzak
LABeko idazkari nagusi
zen Rafa Diez Usabiaga
jotzen du, Hondarribiko
aireportura Joxi Zabala eta
Joxean Lasaren gorpuak
ekarri zituztenean.
Irailaren 9a. “Euskal
gaztedia kriminalizatzeko
azken saiakeren” kontura
antolaturiko salaketa
jardunaldi batean barrikada
batzuei su eman zitzaien
herrian.
Irailaren 22a. Gaueko
hamarrak pasata, ezezagun
batzuk Kale Nagusiko
Banco Gipuzcoanoren

sukurtsala, Hipodromora
bidean dagoen Kutxa
bulegoa eta telefono
kabina batzuk erasotu
zituzten molotov koktelez.
Artefaktu su-eragileek
sute txikiak sortu zituzten
barnealdean eta baita
kristalak hautsi ere.
1996
Urtarrilaren 28a. Ertzaina
baten auto partikularrari su
eman zioten Goikalen.
Otsailaren 15a. Espainiako
Polizia Nazionalak Juan
Ignacio Etxeberria Mayo
atxilotu zuen berriz, oraingo honetan, Donostian.
Aske utzi zuten epailearen
aurretik pasa gabe.
Otsailaren 28a. Guardia
Zibilak Faustino Aginaga
Santacruz atxilotu zuen.
Aske utzi zuten eta
galdeketatik irtetean
torturak salatu zituen.
Martxoaren 13a. LasarteOriako hauteslekuak
goizeko bederatziak baino
beranduago ireki behar
izan zituzten sarrailak silikonaz zigilatuta zeudelako.
Ekainaren 8a. Mapfre
aseguru konpainiak kale

El País, 1995/02/16.
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borroka eraso bat jasan
zuen.

eskakizunaren alde egiteko
eskatu zion HBri.

denboran eta ondoren bere
heriotza salatu zuten.

Irailaren 18a. Herriko
batzokiaren aurka pintura
jaurti zuten.

Urtarrilaren 19a. LasarteOriako PSE-EEren egoitza
harrikatu zuten.

Urriaren 12a. Espainiako
Egun Nazionalaren
ospatzen zen egunean,
molotov koktelez erasotu
zuten Kutxaren egoitza,
bulegoetan kalte
garrantzitsuak eraginez.

Martxoaren 15a. Banco
Central Hispanoren
aurka molotov koktelak
jaurti zituzten. Sugarrek
ondoko farmaziari eta bi
etxebizitzei eragin zien
eta hustu egin behar izan
zituzten, bizilagunengan
izua sortaraziz.

Uztailaren 12a. 18:00ak
aldera bizilagun talde
bat Miguel Angel Blanco
aurkitu zuten lekuaren
inguruan bildu zen, “amorrua, haserrea eta zalantza
adieraziz”92. Ertzaintzak Egin
egunkariaren abisua jaso
zuen, ETAk Miguel Angel
Blanco aurkitu zuten tokian
artefaktu bat jarri zuela
aditzera emateko. Alarma
faltsua izan zen. 2006an,
Audientzia Nazionalak 50
urteko kartzela-zigorra
ezarri zien Irantzu Gallastegi
Sodupe eta Francisco Javier
Garcia Gazteluri Miguel
Angel Blancoren bahiketa
eta hilketagatik. Hiru urte lehenago, 2003an, Audientzia
Nazionalak 14 urteko espetxe zigorra ezarri zion Ibon
Muñoa Arizmendiarretari
delitu terrorista batean gaizkide izateagatik.

Abenduaren 27a.
Ezezagun batzuk Sinteleko
ibilgailu bati eraso egin
zioten.
1997
Urtarrilaren 17a. Poliziak
Antxon Guinea Lasurtegi
atxilotu zuen ETArekin
lotura izateagatik.
Espetxeratu eta zigorra
ezarri zioten. Torturak
salatu zituen.
Urtarrilaren 18a. Bi gazte
espetxeratzeagatik, herriko
autobus bat harrikatu
zuten, aurreko kristala
eta zenbait leiho hautsiz.
Jaime Mayor Oreja barne
ministroak, Jose Antonio
Ortega Lara askatzeko

92

El País, 1997/07/13.
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Uztailaren 12a. 17:00ak
aldera, 29 urteko Miguel
Angel Blanco Garrido
aurkitu zuten buruan bi
tiro zituela, larriki zaurituta,
Lasarte-Oriako Oztaran auzoko Txartel hotel inguruko
eremu batean. Bi egun
lehenago, Eibarren bahitu
zuen ETAk Ermuako PPko
zinegotzi gaztea, Espainiako
Gobernuari ultimatuma
eman zion presoak Euskal
Herrira ekartzeko eskatuz,
eta hau egin ezean zinegotzia hilko zutela esanez.
Donostiako Ospitalera eraman zuten berehala, baina
hurrengo goizean hil zen.
Ahots, erakunde eta mobilizazio askok askatzeko eskatu
zuten bahitua izan zuten

Uztailaren 12a. Ezker
abertzalearen eta Xirimiri
bezalako elkarteen aurkako
eraso eta pintadak egin
ziren gauez.
Abuztuaren 9a. Kale
Nagusiko Euskadiko KutxaCaja Laboral bulegoaren

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

aurka molotov koktelak
jaurti zituzten.
Azaroaren 26a. Frantziako
Poliziak Xabier Gallaga Ruiz
atxilotu zuen Plûneten (Breizh).
Espetxeratua izan zen.
Azaroaren 30a. Ertzaina
baten etxebizitzari kale
borroka erasoa.
1998
Martxoaren 21a. Herriko
azpiestazio elektriko bati
eraso egin zioten.
Apirilaren 11a. Kale
borroka eraso batean La
Caixako kutxazain bati su
eman zioten.
Apirilaren 19a.
Ertzaintzaren patruila baten
aurka molotov koktelak
jaurti zituzten. Ez zen kalte
pertsonalik izan, kalte
materialak soilik.
Apirilaren 21a. Ertzain
baten etxebizitza erasotu
zuten molotov koktelekin.
Maiatzaren 13a. Presoak
berriz elkartzeko aldarrikapena zuen ikasle-borroka
jardunaldi batean, pertsona

93

El País, 1998/05/17.

94

El Diario Montañés, 2006/12/17.

talde batek Josu Izaguirre fiskalaren etxebizitzari su eman
nahi izan zion. Etxez nahastu
ziren eta artefaktu su-eragileak beste etxebizitza batera
jaurti zituzten, bertako sarreran kalteak eraginez. Josu
Izaguirre Lasarte-Orian bizi
zen, euskalduna zen eta
fiskal lanak egiten zituen
Gipuzkoako hiriburuan.
Sabotajearen aldarrikapena
burutu zuen komunikatzaile
anonimoak ohartarazi zion
fiskalari “euskal gazteriaren
aurka egindakoa ordainduko
zuela”93.
Uztailaren 15a. Garzon
epaileak Egin egunkaria eta
irratia isteko agindua eman
zuen. Herriko bizilagun
ziren Tomas Arrizabalaga,
Itziar Arteaga, Lorea Agirre
eta Martin Anso langileei
eragin zien neurri honek.
Urte batzuk beranduago,
Audientzia Nazionalak esan
zuen egunkariaren itxiera
ez zela inoiz gertatu behar.
2000
Urtarrilaren 28a. Ezezagun
batzuk Usurbilgo PSE-EEko
zinegotzi bakarra zen Amaia
Goyaran lasartearraren

etxebizitza erasotu zuten
molotov koktelekin, bertan
senarra eta bi seme alabekin bizi zelarik. Artefaktuek
kalte ugari eragin zituzten
eraikin bateko bigarren
pisuan zegoen etxebizitzan,
balkoian eta komunean hain
zuzen ere.
“Ezkonduta eta bi semerekin “hain onak dira non
nire egoera onartu duten”.
Lagunak, ez asko, baina
onenak –“nirekin harremana
izateagatik lagunak galdu
dituzten lagunak ditut”-.
Etxebizitzari su eman zioten
2000. urtean. Honi gehitu:
kale borrokaren helburu
izatea, Lasarten bizi eta
Usurbilgo Udaletxean
lanean aritzea, “denak
elkar ezagutzen” duten
bi herri txikiren artean.
Ondorioa: duela sei urtetik
bizkartzainarekin, “erakusleiho publiko” bihurtu
den bizitza bat bizitzen.
Badakizu, etxetik irteteko
momentua antolatu behar
dute, susmagarria dirudien
autoa aztertu, eta atzo
zein herenegun toki jakin
hauetan egon zinela gogorarazten dizute, denbora
batean bertara ez itzultzeko
eskatuz“.94
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Maiatzaren 17a.
Ertzaintzak kale borrokaren
aurkako operazio bat
burutu zuen Hernani,
Hondarribi eta LasarteOrian zortzi pertsona
atxilotuz. Horietako bat,
adin txikikoa.
Abuztuaren 21. Ertzaintzak
Montserrat Simon Cebrian
atxilotu zuen Orian,
goizeko zortziak inguruan,
ETAren azpiegituraren
aurkako operazioan.
Komunikabideetan “Bizkaia
Komandoarekin” lotu
zituzten zuzenean95. Baina
atxilotutako zazpi pertsonak
fidantzarik gabe askatu
zituzten hiru egun geroago,
Montserrat Simon izan
ezik, 10 egunez ospitalean
egon baitzen antsietate
krisialdi batek jota. Gerora
askatu zuten, ospitaletik
Nanclareseko espetxera
eraman zutelako, ondoren
Soto del Real espetxera
eta azkenik, Audientzia
Nazionalera deklaratzera.
Eta berriz hasi zen
prozesua, baina alderantziz:
Audientzia Nazionaletik
Soto del Real espetxera
eraman zuten, eta gero
Nanclareseko espetxera,
azkenik aske utzi zuten,
beste atxilotuekin egin

95

zuten moduan. Torturak
salatu zituen.
Abuztuaren 21a.
Ertzaintzak jaurtitako
gomazko bola batek
Miren Aginako Pascual
zauritu zuen barean,
ezker aldean, Montserrat
Simonen atxiloketa zela eta
ospatu zen batzarraren eta
manifestazioaren ondoren.
Lehen sorospenak
jaso zituen herriko
anbulatorioan. Aurreko
egunean, ETAk bi guardia
zibil hil zituen Sallent de
Gallegon, Huescan, bonba
lapa batekin.
Abenduaren 8a. PP
eta PSOEk Askatasunen
Aldeko eta Terrorismoaren
Aurkako akordioa sinatu
zuten (Acuerdo por las
Libertades y Contra el
Terrorismo), “Partiduen
Legea” edo “Paktu
Antiterrorista” izenekin
ezagutzen dena.
2001
Urtarrilaren 28a. Oro har,
kasu guztiek motibazio
politikoa ez duten arren,
2000. urtean pintada
eta graffitiak garbitzeko,

kartelak kentzeko eta
fatxaden garbitzeko lanek
Lasarte-Orian, 3,5 milioi
pezetako kostua izan zuten.
Martxoaren 20a. 14:40.
ETAk 54 urteko Froilan
Elespe Inciarte hil zuen
buruan tiro eginda, herriko
Urko plazan kokaturiko
Sasoeta tabernan izan
zen atentatua. Froilan
Elespe PSE-EEko zinegotzi
eta alkateorde izan zen
Udaletxean azken 15
urteetan, 1986an LasarteOria herri independente
izendatu zutenetik.
Martxoaren 20a.
19:00etan, Udaletxeak,
tentsio, oihu eta irainez
beteriko ohiz kanpoko
batzarrean, hiru dolu egun
ezartzea onartu zuen,
antolaturiko ekitaldi ofizial denak bertan behera
geratu ziren, eta herritarrak
“hildakoa omentzeko, hilketaren aurrean gaitzespena
adierazteko, askatasunaren
aldeko nahia azaltzeko eta
bizitzaren defentsa aldarrikatzeko egingo ziren
deialdi guztietan” parte hartzera gonbidatu
zituen. Ekitaldiaren ostean,
Andatza plazatik abiatu
zen lehen manifestazioa.

El Mundo, 2000/08/25: “En libertad los seis detenidos en la operación contra el ‘comando Vizcaya’“.
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Froilan Elespe Inciarteren
hil-kapera Lasarte-Oriako
pleno aretoan ezarri zen.
Martxoaren 21a. Milaka
pertsonak parte hartu
zuten Froilan Elesperen
hiletan eta ondoren
egindako gaitzespen
eta dolu manifestazioan
“ETA ez, konplizerik ere
ez” lelopean, Udaletxeko
atarian amaitu zen
manifestaldia.
Martxoaren 21a. Gazte
Sozialistetako kide batzuk
atxilotu zituzten herrian
pintada mehatxagarriak
egiteagatik.
Martxoaren 21a. Iruneko
Amaia kultur etxean burutu
behar zen emanaldia eten
ostean, Takolo, Pirritx eta
Porrotx pailazoen emanaldien aurkako boikot bati
ekin zitzaion, beste herri

batzuetara zabaldu zen boikota. Aiora Zulaika Soroa,
“Pirritx”, HBko zinegotzia
zen Udaletxean garai hartan. Etenaldi hauek herrian
eragina izan zuten 2004ko
lehen hiru hilabetean eta
Irrien Lagunak ekimenak
eskatuta, Arartekoak udaletxean bitartekari lana buru
behar izan zuen, nahiz ez
zen pailazoen emanaldia
burutzerik lortu.
Apirilaren 10a. Ertzaintzak
Juan Jose Zubiria atxilotu
zuen. Aske geratu zen.
Apirilaren 16a. Calvario
kaleko bi kontainerri su
eman zitzaien eta sugarrek
inguruan zegoen ibilgailu
bat harrapatu zuten.
Suhiltzaileak aritu ziren sua
itzaltzen.
Ekainaren 29a. Herriko
jaiak ziren eta 09:45

aldera, gazte talde batek
Geltoki kaleko kontainer
batzuei su eman zien,
suhiltzaileak jardun
behar izan zuten sutea
itzaltzeko. Istilu larriak
sortu ziren, Ertzaintzak
Hipodromorako bidean
gazte batzuk identifikatu
nahi izan zituenean eta
hauek ezezkoa eman
zutenean. 27 urteko
Estibaliz Amantegi Nogues
lasartearra Donostiako
Ospitalera eraman zuten
zaurituta, beste bi ertzain
ere zaurituak suertatu
ziren eta mediku-zentro
batera eraman zituzten.
Handik gutxira, 11:30
aldera, pertsona batzuk
Udalbatzako kideekin
liskarrean hasi ziren
txosnen kokalekuagatik.
Hainbat pertsona zaurituak
izaten ziren, horien artean,
hirugarren agente bat.
Ertzaintzak Futxi eta Isidro
Monge anaiak eta Cesar
Moreno atxilotu zituen.
Horietako bat medikuzentro batera eraman
zuten. Zerbitzari lanetan
zebilen Haritz Iparragirre
Yarza egun batzuk
beranduago atxilotu zuten,
kargurik gabe aske utziz.
Tratu txarrak salatu zituen.

TXEMA VALLES

Uztailaren 31. Burua
estalia zeraman pertsona
talde batek, molotov

Martxoaren 20ko ohiz kanpoko batzarra.
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koktelak jaurti zituen
Udaletxeko “ETA ez – ETA
no” banderolaren aurka.
Abuztuaren 22a.
Ertzaintzak Ibon Etxezarreta
Etxaniz atxilotu zuen
Lasarte-Orian, eta Koldo
Carrasco Aseginolaza
Zizurkilen, ETAko Buruntza
komandoko kide izatea
egotzita. Biak espetxeratu
eta torturak salatu zituzten.
Susana Lopez Garcia ere
atxilotu zuten LasarteOrian, hurrengo egunean
askatu zuten. ETAko
komandoak, aurkitutako
beste izen batzuen artean,
Ana Urchuegia alkatesaren
inguruko informazioa zuen.
Ertzaintzak, Ford Fiesta bat
aurkitu zuen herriko garaje
batean eta maleteroan eltze
huts bat eta tolesturiko
matrikula zeraman, ustez,
atentatu baterako prest.
Urriaren 25a. Ertzaintzak
19 urteko Beñat Iriondo
Iartza atxilotu zuen, beste
bi pertsonekin batera,
Barne Kontseilaritzaren
esanetan, herriko leku
batean, etxean egindako
lehergailu bat jartzen ari
zirela. Artefaktua hiru
kanpin-gas bonbonekin,
likido-sukoiarekin eta metxa
batekin egina zegoen,
eta dirudienez, kontainer
batera jaurti zuten agenteak
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atzetik zituztenean. Gaztea
lau hilabetez espetxeratu
zuten eta atxilotu zuten
unean torturak jasan izana
salatu zuen.
2002
Otsailaren 26a. Guardia
Zibilak Uxua Olaia Espinal
atxilotu zuen. Espetxeratu
eta torturak salatu zituen.
Otsailaren 28a. Ezezagun
batzuk, Lasarte-Oriako
PPko zinegotzi zen Jose
Angel Encinasen (26 urte)
gurasoen etxebizitza
erasotu zuten 23:15 aldera.
Ez zen kalte pertsonalik
egon, gasak ez baitzuen
eztanda egin, baina
eskailburuko zoru eta
sabaia belzturik geratu
ziren. Artefaktua likidosukoi batekin eta abiarazle
pirotekniko batekin egina
zegoen. Esther Cabezudo
PSE-EEko zinegotziak
atentatu bat jasan zuen
egun berean, Portugaleten.
Apirilaren 22a. PSE-EEko
alkateek zinegotzientzako
segurtasun handiagoa
eskatu zieten Juan Jose
Ibarretxe lehendakariari eta
Jose Maria Aznar espainiar
presidenteari. Javier Balza
Euskal Gobernuko Barne
kontseilariak, arrisku

zonatan zinegotziak bi
eskolta eramaten hasi zirela
ziurtatu zuen.
Maiatzaren 15a.
Batasunaren
gaitzespenarekin, LasarteOriako Udala, Euskadiko
Udalen Elkarteak
(Eudel) aurkeztu zuen
mehatxaturiko zinegotzien
eta bizitzeko eskubidearen
aldeko deklaraziora atxikitu
zen. Batasunak beste testu
alternatibo bat aurkeztu
zuen, non partidu guztiak
euren posizioa libreki
defendatzeko eskubidea
aldarrikatzen zen, baina
ez zuen aurrera egin. Ana
Urchueguia alkatesak,
Froilan Elesperen hilketatik
14 hilabete pasa zirenean,
halako testua “aurkezteko
adorea” leporatu zien
Batasunako lau zinegotziri.
Ekainaren 23a. LasarteOriako alkatesa zen Ana
Urchueguia Asensio, PSEEEko kideak Donostiako
Atano III frontoian
jasotako “jazarpen, irain
eta mehatxuak” salatu
zituen, herri arteko pilota
txapelketaren finaleko sari
banaketan.
Ekainaren 24a. Ana
Urchueguiak prentsaurreko
bat antolatu zuen “ETAren
jarraitzaileek bera izutzeko
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eta hautagaitzara berriz
ere ez aurkezteko, aldez
aurretik pentsatutako
kanpaina baten biktima”
zela baieztatzeko (El País).
Alkatesak aurreko egunean
jasandako babes eza
salatu zuen. Tribuna azpian
faxistatzat jotzen zuen
kartel bat zegoela adierazi
zuen, “hilt zailea” lemapean
eta “Que se vaya, se vaya,
de una puta vez” oihukatu
ziotela. Bularrezurrean,
arnasarik gabe utzi zuen
enbalatzeko zinta biribilki
baten inpaktua jaso zuela
adierazi zuen. Gainera,
“objektu, pizgailu eta
plastiko ugari” erori omen
zitzaizkion gainera. “Lur
jota nago” onartu zuen.
“Eta inork ez zuen ezer egin
hau saihesteko”.
Ekainaren 24a. Euskadiko
Udalen Elkarteak
gertaerak gaitzetsi eta
Ana Urchueguia alkatesari
elkartasuna adierazi zion.
Ekainaren 27a. Atano
III frontoian zeuden zale
batzuk publikoki beste
bertsio bat eman zuten
mehatxuen akusazioa
ezeztatzeko.
Abenduaren 19a.
Frantziako Poliziak Ibon
Fernandez Iradi atxilotu
zuen. Komisaldegiko

leihotik ihes egitea lortu
zuen. 2003ko abenduaren
4an berriz atxilotu zuten.
2003
Otsailaren 20a. Juan del
Olmo epaileak euskarazko
Euskaldunon Egunkariaren
itxiera agindu zuen.
Itxierak Jon Eskisabel
eta Iñaki Petxarroman
lasartearrei eragin zien,
bertan lan egiten baitzuten.
Fernando Furundarena
lasartearra ere auzipetu
egin zuten sumarioko atal
ekonomikoan. 2010eko
apirilaren 12an Audientzia
Nazionalak itxiera
Konstituzioaren aurkakotzat
jo zuen, eta auzipeturiko
zuzendaritzako bost kideak
absolbitu zituen, azken
hauek inkomunikazio
uneetan torturak jasan
izana salatu zuten. 2014ko
ekainean, Donostiako Zigorarloko zbk.3 epaitegiak
kasua artxibatu zuen.
Otsailaren 28a. 73 urteko
Argi Iturralde Ormaetxea
eta 43 urteko Iñaki Balerdi
Iturralde lasartearrak,
ama semeak biak,
auto istripuan hil ziren,
Almeriako espetxera euren
seme eta anaia zen Juan
Carlos Balerdi bisitatzera
zihoazela. Aita, Joxe Balerdi

Mintegi, larriki zauritu zen
eta Albaceteko Ospitalera
eraman zuten. Egun
berean, protesta ugari izan
ziren herrian.
Martxoaren 8a.
Dispertsioaren aurkako eta
Alberdi Iturralde familia
babesteko manifestazioa.
Etxeratek adierazi zuen,
heriotza hauekin, jada
bost zirela urte hasieratik
presoak bisitatzera
zihoazela, familia eta
lagunek izandako istripuak.
Martxoaren 27a. Auzitegi
Gorenak Herri Batasuna,
Euskal Herritarrok eta
Batasuna legez kanpo utzi
zituen. 2008an, Auzitegi
Gorenak ANV legez kanpo
utzi zuen “Batasunaren
ondorengo” izendatuz.
Maiatza. Froilán Elespe
parke botanikoa inauguratu
zuten Lasarte-Orian, herrian
16 urtez egin zuen lana
aitortu eta omentzeko.
Urriaren 8a. Espainiako
Polizia Nazionalak Carlos
Martin Sanchez atxilotu
zuen Usurbilen, ondoren
espetxeratua izan zen.
Torturak salatu zituen.
Urriaren 17a. Peio
Garcia Chicok guardiako epaitegian
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salaketa jarri zuen. Hilabete
lehenago, 15 hilabeteko
alabarekin Lasarte-Oriako
ahateen parkean zegoela,
bi pertsona hurreratu zirela
adierazi zuen eta geroztik
“jazarpena, galde+keta,
derrigortzea eta segimenduak” pairatzen zituela.
Azaroaren 18a. Poliziak
Xabier Otaegi Olasagasti
atxilotu zuen. Torturak
salatu zituen. Espetxean
22 hilabete igaro ondoren,
kargurik gabe aske utzi
zuten epailearen aurretik
pasa gabe.
Abenduaren 4a.
Frantziako Poliziak Ibon
Fernandez Iradi atxilotu
zuen, Mont-de-Marsanen,
Landetan, atxiloketan bi
saihets-hezur puskatu
zitzaizkion.
2004
Ertzaintzak Igor Artola
atxilotu zuen, karguekin
aske utzi zuten.

2006
Azaroaren 1a. Ezezagun
batzuk, likido-sukoia
erabiliz, Correoseko
kamioi bati su ematen
saiatu ziren. Kalteak eragin
zituen gidariaren atean,
ibilgailuaren azpian eta
freno sisteman.
2007
Ekainaren 16a. Ideologia
abertzaleko taldeek
plenoa boikotatzeko
saiakera burutu zuten Ana
Urchueguia alkatesaren
izendapenean, irainak jaso
zituen.
Uztailaren 6a. Ostera
faltsua izango zen bonba-mehatxu batek
Lasarte-Oriako Hipodromoa
desalojatzea eragin zuen.
2008

2005

Otsailaren 2a. Ertzaintzak
Iker Serrano eta Cristina
Bernal atxilotu zituen. Biak
aske utzi zituzten kargurik
gabe.

Apirilaren 28a. Frantziako
Poliziak Peio Eskisabel
Urtuzaga atxilotu zuen
Frantziako Caussade
herrian, espetxeratua izan
zen

Uztailaren 10a. LasarteOriako udal-osoko
bilkurak ANV udaltaldearen jarduera etetea
onartu zuen, Audientzia
Nazionaleko Instrukzioko
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5 zk.ko Epaitegi Zentralak
emandako autoari jarraituz.
Modu honetan, ANVko
zinegotziak “atxiki gabeko
zinegotzi” bihurtu ziren,
“pertsona indibidual”
moduan parte hartzera
behartuz. Bilkuran indar
politikoen arteko tentsio
une asko bizi izan ziren.
Jasotako irainen ondorioz,
zinegotzi batzuk bilkura
utzi zuten, publikoak
kartelak erakutsi eta
alkatesak udalbatza eten
zuen azkenean. Irteeran
irain eta mehatxuak
elkarbanatu zituzten.
Abuztuaren 25a.
Ertzaintzak Haritz
Iparragirre Iartza atxilotu
zuen.
Urriaren 25a.
“Askatasunak” deituriko
manifestazio batean
zeuden parte-hartzaileen
eta Ertzaintzaren artean
gertatu zen liskarrean bost
pertsona atxilotu zituzten,
bi kutxazain eta hainbat
kontainer erre ziren.
Abenduaren 8a.
Frantziako Poliziak Aitzol
Iriondo Iartza atxilotu zuen
beste bi militanteekin
batera Gerden, Poliziak
ETAn zenbait erantzukizun
izatea egozten zion.
Espetxeratua izan zen.
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2009
Urriaren 13a. Bateragune
kasuagatik, Poliziak
Rafael Diez Usabiaga
LABeko Idazkari Nagusi
ohia atxilotu zuen, ezker
abertzaleko beste kide
batzuekin batera, horien
artean, Arnaldo Otegi.
2011ko irailean, Audientzia
Nazionalak hamar urteko
espetxe zigorra ezarri zion,
eta beste hainbesteko
gaitasungabetzea; 2012an,
Auzitegi Gorenak sei urte
t´erdira jaitsi zuen zigorra.

Begoña Urroz, Antonio
Huegun, Jose Herrero,
Alejandro Saenz, Jose
Javier Urritegui, Alfonso
Morcillo, Miguel Angel
Blanco eta Froilan Elespe
omentzeko. Argitalpenean
argitzen den moduan,
“gertaeren kronika,
familien ekarpenak eta
pertsonalitate politikoen
hitzak” biltzen ditu.

2010
Otsailaren 15a.
Terrorismoaren biktimen
aitorpen ekitaldia burutu
zen herrian lehen aldiz,
eta plaka bat ezarri zen
Udaletxeko sarreran
“instituzioek giza
balioaren adierazpen
gorena eta denen izenean
jasandako min neurtezin
horren aurrean izandako
duintasuna” omentzeko.
Begoña Urroz neskatoaren
familiak ekitaldian parte
hartu zuen.
2011
Otsailaren 15a. LasarteOriako Udalak “Ausencias”
liburua argitaratu zuen

Martxoaren 6a. Ana
Urchueguia eta PSE-EEren
aurkako pintadak: “Faxistaz
gain, lapurra. PSOE=
Ustelkeria” lemapean.
Herritarren Plataformak
gertaerak salatu zituen.
Ekainaren 29a. San Pedro
jaien hasierarekin batera,
Gotzon Huegun artista
lasartearraren “Biharko
egunaren memoria”
eskultura inauguratu zen
Askatasunaren Parkean,
lehenago Brigiden
komentua zegoen tokian.

Uztailaren 3a. Aralar
plazako Xirimiri elkarte
abertzaleko sarreran sutea
eragin zuten, berehala
itzalia izan zen.
Uztailaren 25a. Xirimiri
elkarteko ikurrina, arrano
beltza eta presoen aldeko
bandera lapurtu zituzten.
Bi egun beranduago,
hilaren 27an, elkarteko
atea puskatu eta bertako
zenbait gauza lapurtu
zituzten eta kalte
materialak eragin zituzten.
Uztailaren 29a. LasarteOriako alkate berriak,
Bilduko Pablo Barriok,
Madriletik jasotako
mehatxu gutuna salatu
zuen, bertan “zuek ez
zarete pertsonak, suntsitu
beharreko gorrotoz
beteriko piztiak baizik”
bezalako esaldiak zeuden.
Azaroaren 11. PSE-EE-k
bakarrik burutu zuen
Memoriaren Eguneko
ekitaldiaren deialdia.
2012
Irailaren 10a. LasarteOriako PSE-EEk, egun
batzuk lehenago Jesus
Zaballos Udalbatzako
bozeramaile eta alkate
ohiaren aurkako pintadak
salatu zituen. Beste
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esaldien artean, “¡Zaballos
al paro! PSOE, o vas o
vienes. Gora Euskadi
askatuta”. PSE-EEk pintada
hauek kentzeko eskatu
zuen.
Abenduaren 16a.
Kontainer bati su eman
zioten Lasarte-Orian,
eta beste biri Lemoa eta
Zornotza-Amorebietan.
2013
Martxoaren 22a. PSE-EEko
kideen azken batzordeak
aho batez onartzen du
Ganbo kalean kokaturiko
Herriko Etxearen egoitzari
Froilan Elespe izena
eranstea. Egoitzaren
kanpoaldean “Froilan
Elespe Lasarte-Oriako
Elkarte Sozialista” zihoen
kartela jarri zuten. 2001eko
martxoaren 20an eraildako
PSE-EEko kide horri
egindako omenaldia zen.
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2014
Urtarrilaren 12a. Ezezagun
talde batek Loidi kaleko
kontainer bati su eman zion
eta sugarrek inguruko beste
hiru kontainer eta zenbait
auto harrapatu zituzten.
Autoetatik hiru, guztiz
kiskali zituen suak, eta
lau beste kalte batzuekin.
Gertaeraren motibazioaren
inguruan espekulatu zen,
baina azkenean, motibazio
politikoaren aukera ezereztu
zen.

“Borroka da bide bakarra”
bezalako esamoldeek
hainbeste hondatu zuten
egoera, jada edozerk balio
zuela ezegonkortasuna
sortzeko. Apologista horiek
ulertzen ez zutena zera
zen, ezegonkortasun hori
euren “borroka” ulertzeko
moduak zekarrela, denak
balioko balu bezala. Ez
dakit zuen lanean aipatzen
duzuen, baina duela bi hiru
urte, kontainer batzuk erre
zituzten, eta ez zen jakin
kale borroka erasoa izan
zen edota gauez egindako
maltzurkeria bat.
Uztailaren 24a. Audientzia
Nazionalak Xirimiri kasuaren
inguruko sententzia
jakinarazi zen.
Urriaren 24a. Guardia
Zibilak Antxon Guinea
Lasurtegi atxilotu zuen,

PSE-EE

Urriaren 16a. LasarteOriako alkate zen Pablo
Barrio, Larrabetzu,
Hernani eta Ondarruko
alkateekin batera, Eusko
Legebiltzarreko Giza
Eskubideen Batzordean
aurkeztu zen, Ganberari,
larri gaixotutako presoen
egoera aztertu eta
askapenerako erabaki
egokiago bat hartzeko
eskatuz.

Abenduaren 10.
Udalbatzak Giza
Eskubideen egunerako
mezu bateratu bat adostu
zuen. Urte berean,
Bizikidetza Mahaia sortu
zen Udaletxean. Hurrengo
urtean, ekitaldia Kultur
etxean burutu zen.

M E M O R I A PA R T E K AT U B AT E R A N T Z

ETAk 2008an hildako Inaxio
Uria enpresariaren arrebari,
ETAren anagrama atxikita
zuen SMS-a bidaltzeagatik,
mehatxu terrorista delitu
baten akusaziopean. Egun
berean askatu zuten baina epaitegiaren eskura.
Azkenean, kasua artxibatua
izan zen.
2015
Urtarrilaren 19a. Santiago
Arrospide Sarasola atxilotu zuten, berriz, 27 urteko
zigorra bete eta 2014ko
abenduaren 4an espetxetik
irten ostean. Espainiako
justiziak bere atxiloketa
agindu zuen, 1986 eta 1987
urteetan gauzatu ziren bi
atentatutan zuen ustezko
inplikazioagatik.

Uztailaren 22a. Auzitegi
Gorenak era irmoan berre
tsi zuen 2014ko ekainaren
24an Auzitegi Nazionalak
emandako sententzia,
zeinak Xirimiri elkartearen
konfiskatzea ebazten zuen.
Azaroaren 30a. LasarteOriako alkate Jesus
Zaballosek herrian azaldutako ETAren aldeko
pintadak salatu zituen.
2016
Azaroaren 19a. Guardia
Zibilak 45 minutuz atxiki zuen Lasarte-Oriatik
Baionara zihoan autobus
bat, barneko denen irudiak
grabatuz. Bidaiarien helburua, Lannemezan preso
zegoen Ibon Fernandez

Iradi lasartearraren askapena eskatzea zen,
zeinak esklerosi-anizkoitza
patologia larri eta sendagaitza duen 2011 geroztik.
Presoaren ama eta beste
zenbait senide autobusean
zeuden. “Bagoazek” deituriko manifestazioan bi mila
pertsona inguru bildu ziren.
2017
Martxoaren 21a. Argituz
elkarteak “Memoria partekatu baterantz” txostena
entregatu zion LasarteOriako Udalaren Bizikidetza
Batzordeari. Azken hirurogei urteetan, 1956-2016
bitarte, herrian izandako
giza eskubideen urraketa
eta indarkeriazko gertaerak
biltzen dituena.
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Proposamenak eta
azken apunteak

10

Txosten hau baino lehen beste batzuk egin dira eta ondoren ere gehiago etorriko dira. Lan
hau ez da hemen bukatzen. Iraganera begiratzea gure helburuen artean zegoen, gure historia
lokalean azken hirurogei urteek eman dutena ezagutzeko, gertatutakoa ez ahazteko, ondo
egin duguna eredu izateko eta gaizki egin duguna berriz ere ez errepikatzeko. Hau guztia,
bizikidetzan aurrera egiteko lagungarri izango delakoan gaude, eta Lasarte-Oriako esparru
fisiko, kultural eta humanoan eragitea duela espero dugu.
Ez dago gertatutakoa kontatzeko modu bakar bat. Txosten honek, bizikidetza modu partekatu batean lantzeko elementuak eskaintzen ditu. Lagun batek esaten duen moduan, hau ezin
da minaren eta sufrimenduaren inguruko lehiaketa bat izan. Atzera begiratu behar da bai, ez
ahazteko eta zauriak sendatu ahal izateko baina etorkizunari begietara begiratu behar diogu,
hori da benetan garrantzitsua.
Batzuen iritziz azkarregi doa dena, gertatu dena garbitu nahi delako, zerotik hasita. Beste
batzuentzat berriz astiroegi doa kontua, gizartearen gehiengoak sentitzen duena ez delako
hainbatek nahiko luketena. Bidegabekeriez hitz egiten dutenak ere badaude, baita euren
eskaerak eta eskubideak aintzat hartzen ez direla esaten dutenak ere, entzun ere egiten ez
direla esaten dutenak.
Hasieratik esan dugu, eskura genituen datuak eta gertakizunak mahai gainean jarriko
genituela, modu ulergarrienean antolatzen saiatuko ginela, giza eskubideen nazioarteko legediaren arabera sailkatuko genituela eta etorkizuna irudikatzeko balioko duten bizipen eta
iritzi pertsonalekin aberastuko genituela. Iraganeko memoria partekatzeko eta etorkizuneko
bizikidetza eraikitzeko baliabideak eskaini nahi ditu lan honek eta momentuz, hau da eskuartean duguna.
Uste dugu elementu nahikoa badagoela, askotariko bizipenetan oinarrituz, memoria partekatuaren prozesuarekin jarraitzeko:
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Guztia bildu ondoren hona hainbat proposamen:
1. Txosten honen inguruan maila desberdinetan eztabaidatu daiteke: Udalerriko talde politiko
desberdinen artean, Baketik elkarteak dinamizatzen duen Bizikidetza Mahaian, LasarteOriako herritarren artean behin lana zabaldu denean... Erritmoak, elkarrizketarako espazioak,
emango diren pausuak, eta pausu horiek nola emango diren ondo neurtuz. Talde politikoen artean, adostasunak lortzeko jarrera irekiak, asko lagunduko luke prozesu honetan.
Gorabeherak egongo dira, desadostasunak sortuko dira, krisiak, baina memoria partekatua
eraikitzeko konpromisoa sendo mantentzea ezinbestekoa da.
		
		
Txosten honek ezin du gatazka berri bat ahalbidetu. Gai batzuen inguruan desadostasunak handiak dira, testigantzetan hauteman liteke hori, baina beste hainbatetan
elkarguneak ere badaude, jarrera eta ikuspuntu aldaketak, autokritikak, aurreiritziak alde
batera uzteko borondatea, gauza asko ez direla ondo egin onartzen duten ahotsak...
Posizio berri hauek modu positiboan erabiltzea litzateke helburua, desadostasunak ondo
bideratutako eztabaidetan lantzea, zentzuz jokatuz, esandakoa neurtuz, jarrerak hurbiltzeko, konponbide partekatuak lortzeko eta elkarren arteko bizikidetza hobetzeko.
Ekar ditzagun gogora bi testigantza:
Ez genuen egoerak agintzen zuen bezala jokatu. Bakoitza bere sufrimenduarekin
bizi zen. Orain bai, bestearen lekuan jartzen ikasi dugu, enpatia izaten ikasi dugu eta
arnasa hartzen ikasi dugu.
Zubiak eraikitzen saiatzen gara.
2. Herriko belaunaldi berriei gertatutakoa modu egokian transmititzeko bide desberdinak
landu behar dira, bere historiaren atal garrantzitsu bat ezagutu dezaten. Euren iritzi propioa eraikitzeko informazioa eta baliabideak eskaini behar zaizkie, aurrekoek bizi izan
dituzten gertaera biolentoak errepikatu ez daitezen.
		
		
Hezkuntza ezinbestekoa da, ezin dute gertatutakoaren aurrean ezikusiaren egin, horrek ez luke batere lagunduko etorkizunean. Gazteak prozesu honen parte izan behar dira
eta gertatutakoaren inguruko ezagutza kritikoa izan behar dute. Horrek, bizikidetzaren
alde modu aktiboan lan egiteko jarrera sustatuko luke haiengan.
3. Datuak biltzen jarraitu. Txosten honetan biltzen diren gertakariak osatzeko balio duten
datu berriak, egon litezkeen akatsak zuzentzeko edota oraindik ere itxi gabe dauden atalak aztertzeko. Hona sakondu beharreko puntuak:
> ETAren biktimen artean, badaude bi herrian -Alejandro Saenz Sanchez (1985) eta Froilan
Elespe Inciarte (2001)-, erailketaren egile zuzena nor edo nortzuk izan diren ez da jakiterik izan, nahiz eta ezagun den erailketa horiek asumitu dituen erakundea zein den. Egia,
justizia eta erreparaziorako eskubidea ez da bete bi kasu hauetan.
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> Antonio Huegun Aguirre (1982) nork hil zuen eta zergatik hil zuten ere ez da jakin, ezta
zer gertatu zen ere hura hil aurreko orduetan. Kasu honetan ere, egia justizia eta erreparaziorako eskubidea ez da bete.
> Marcelo Garciandia Ayerdiren kasua epaitua izan zen eta egilea zigortua. Uztailak 28ko
12/2016 Legean onartzea falta da; 1978 eta 1999 urte bitartean izandako motibazio
politikoko indarkeria-egoera, giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko legean onartzea alegia.
> Torturaren gaiak tabua izaten jarraitzen du hainbat sektoretan, baina axolagabekerian
erori gabe landu beharreko kontua da. Gutxi barru, Eusko Jaurlaritzak UPV-EHUko
IVAC-KREI taldeari eskaturiko ikerketa lana plazaratuko da. Momentu egokia litzateke
hori, tortura jasan duten biktimek sufritzen duten biktimizazio bikoitzarekin amaitzeko.
Pertsona hauekin ez da egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea betetzen.
> ETAren biktimen egoera eta indarkeria poliziala jasan duten biktimen egoera ezagutzea
beharrezkoa da, zaurituak, mutilatuak, elbarrituak... zein behar dituzten, nola lagundu
ditzakegun, biktima moduan errekonozituak dauden edo ez aztertu... zeharkako biktimengan eta familiengan indarkeriak eragin dituen ondoriok eta arrastoak hobeto
ezagutu behar dira, euren prozesuan lagunduko duten baliabideak bilatzeko, edo besterik gabe ondoan egoteko.
> Badaude gertakari biolentoengatik biktimizatuak izan diren eta euren historia kontatzeko indarrik ez duten pertsonak ere. Hala nahiko balute behintzat, euren sentimenduak
adieraztea eta gertatukoa kontatzea ahalbidetuko duten baldintzak bilatu behar dira,
horretarako eroso sentitu behar dira, babestuak daudela sentitu behar dute.
> Euskal Herri mailan estortsio ekonomikoa (“iraultza zerga”) eta heriotza-mehatxatuak
pairatu dituzten pertsonen inguruko txostenen harira, komenigarria litzateke, herri mailan datuak biltzea, bertako enpresengan, kolektiboengan eta pertsonengan izan duen
inpaktu erreala ezagutzeko, gaiak eskatzen duen konfidentzialtasuna errespetatuz noski. Kasu hauetan ez da ez egia, ez justizia eta ezta erreparazioa konplitu ere.
> Herrian gauzatu diren atxiloketak ere ez dira gutxietsi behar. Indarkeriak herri honetan
izan duen dimentsioaren eta eraginaren adierazle dira dudarik gabe. Batzuk, libre geratu dira, kargurik gabe, kuarteletik edo komisaldegitik pasa ondoren, batzuetan epailea
bisitatu ere egin gabe. Horien artean 18 pertsonak tratu txarrak edo torturak jasan
izana salatu dute. Atxiloketa arbitrarioak delitu dira. Kasu hauek hobeto ikertu beharko lirateke eta egia justizia eta erreparaziorako eskubidea aplikatu beharko litzaieke.
Aldi berean, badaude urrunketa pairatzen duten herritarrak ere, senideren bat kartzelan
dutelako, ehunka kilometrotara, ezarri zaion zigorra betetzen. Egoera honekin bukatu
beharra dago, ez dagokio familiari zigorra betetzea.
> Beste sufrimendu batzuk atalean kokatu diren heriotza kasuetan -Mikel Kastresana
Razkin eta Pablo Gude Pegoz ari gara-, nahiz eta egia ofiziala egon badagoen, badaude
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argitu ez diren hainbat arrasto eta Justiziak bere esku dagoena egin beharko luke kasuak
behin betiko argitzeko. Mikel Kastresanaren kasuan, diligentziak epaiketa gauzatu aurretik artxibatu ziren, eta oraindik ezin izan da jakin epaileak zergatik hartu zuen erabaki
hori, artxibatzeko autoaren edukia ez delako ezagutzen. Halere egiaztatu da, testigu
batzuen testigantzak alderatuta kontraesanak sortzen direla gertatutakoren inguruan.
Pablo Guderen kasuan esaterako, jakina da, harekin pertsona bat zegoela momentu
hartan eta pertsona hori nor den ere jakin da. Beraz pertsona honen testigantza kontutan izan beharko litzateke, Pablo Guderen heriotzaren inguruan dauden zalantzak argitu
ahal izateko.
4. Ondo legoke, Udalak, postontziren bat, espazioren bat, kontakturen bat on line jarriko
balu herritarren eskura, euren ekarpenak egin ditzaten; datu osagarriak, iritziak, testigan
tzak, gertakari berriak...
5. Lasarte-Orian, memoria eta bizikidetza lantzeko espazio bat sortzea helburuen artean
egon liteke. Herrian, biktimak gogoratzeko espazio irekiak badaude, baina honen osagarri, espazio goxo bat izatea interesgarria litzateke, herritarrek bertara joateko aukera izan
dezaten, txosten honetan bildu diren gertakarien inguruan hitz egiteko, datuak errepasatzeko edo bizikidetza kontuez aritzeko. Ikus-entzunezko materiala izango duen espazio
bat, argazkiak, dokumentuak, testigantzak, erakusketak, oroitzapenak... Indarkeriaz, giza
eskubideez, bizikidetzaz eta memoriaz arituko direnak. Erakusketak ibiltariak izan litezke
ikastetxeetara eramateko eta baita beste herri batzuetara ere.
6. Espazio hau Buruntzaldea-Beterri eskualde osoarekin partekatu liteke. Izan ere, eskualdea,
Lasarte-Orian gertatu denaren testigu zuzena da kasu batzuetan. Gogora Institutua eskuratzen eta biltzen ari den materiala erabilgarri izan liteke erakusketa batzuetarako.
7. Elkarrizketatu batzuek bota dituzten proposamenen artean badaude oso praktikoak diren
batzuk. Bizikidetza Taldean dauden hiru pertsonenak esaterako :
Interesgarria litzateke, maila lokalean, Facebooken esaterako, bakearen alde egiteko
espazio bat izatea, nahi duenak bere kontakizuna azaltzeko, bere bizipenak, bere
proposamenak.
Gauza guztiekin gertatzen den moduan, aurrera egingo dugu ekimen txiki nahiz
handiak gauzatuz. Uste dut helburua kultura izan behar dela, politika baino gehiago. Bizikidetza konfrontazio politikotik kanpo kokatu beharko litzateke; gertatu dena
kontatu behar da, biktimak entzun behar ditugu edo zerbait esateko duen edonor;
herri mailako foroetan, nahiz eta pribatuak izan, ikastetxeetan, egunkarietan, telebistan, dokumentaletan, pelikuletan, antzerkietan.
Nire esku dagoen guztia egingo dut, herri mailan dauden sentikortasun guztiek sarean parte hartu dezaten, gertatu dena aztertzeko. Egin behar da. Behetik hasita
lortu daiteke, askatasun osoarekin, protagonista guztiak aintzat hartuz. Elkarren artean konfiantza nola berreskuratu jakin behar dugu, behetik hasita.
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