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Beharrezkoa iruditzen zait testigantza desberdinen artean sortzen den dialektika edo tentsioa 
behatzea eta aztertzea, zeren, besterik gabe, ez bait gaituzte prestatu gertaera batek kontrako 
bertsioak izan ditzakeela onartzeko; ez ziguten esan gertaera batek egia desberdinen aurrean 
erantzun behar duenik, eta oso gutxitan egiten du norberarena ez den bertsio batek kontakizuna 
birplanteatzea. Hortik urrun, testigantza hori entzutean anomalia bat gertatu dela ulertzen dugu1. 

Juan Manuel Gil

_
1
GIL, Juan Manuel (2019). 
“Un hombre bajo el agua”. 
Donostia: Expediciones 
Polares, p. 263.
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Oroimena erabateko giza ahalmena da, eta gure bizitzan eta gizartean 
garrantzitsuak izan diren gertakariak gogorarazteko eta berpizteko aukera ematen digu. 
Gaur egun memoria egitean, azken urteotan jasan ditugun indarkeria ugariak sartu behar 
dira memoria horretan, inoiz gertatu behar ez ziren eta gure artean biktima ugari utzi 
dituzten indarkeriak. Eta kasu guztietan, nahiz eta indarkeriak eta urraketak askotarikoak 
izan eta testuinguruak aldatu – diktadura, trantsizioa, demokrazia –, azken emaitza 
berbera izan da beti: gure herrikide askoren sufrimendua eta mina.

 Hala ere, Mariano Ferrer kazetariak Lo que dije y digo; artículos de prensa 1991-
2010 liburuan gogorarazten digun bezala, “biktimak” ez dira existitzen kolektibo 
bakar eta homogeneo gisa: “Biktimek multzo anitza osatzen dute, eta multzo horren 
konplexutasunak ez du sinplifikazio errazik onartzen. Gauza bera esan daiteke biktimen 
‘memoriari’ buruz. Nork irudikatzen du behar bezala memoria hori? Ezin dira guztiak klixe 
politiko eta ideologiko batean konprimatu. Ez da zentzuzkoa batzuen edo besteen biktima 
izatearen ondorio homogeneizatzaileak ateratzea. Bere senitartekoak eta gertukoak 
modu legitimoan elkartu daitezke eta memoria hori egoki deritzoten moduan defendatu, 
baina horrek ez ditu gainontzeko pertsonak behartzen iritzi horrekin bat egitera”.

Eta, hain zuzen ere, memoriak -bereziki giza eskubideen urraketei buruzkoak- baditu 
bere arriskuak ere: kapitalizatua izatea edo “egia” bakar gisa erabiltzea. Hori gertatzen 
bada, pertsona askorengan berriro sortzen dira minak, eta berriro biktimizatzeko 
arriskua dago, hau da, berriro biktima sentiarazteko arriskua dago: ahanzturaren 
biktimak, beraien sufrimendua mespretxatzearen biktimak, gutxiespenaren biktimak, 
konparazio bidegabearen biktimak... Hori saihestu daiteke Giza Eskubideen Nazioarteko 
Zuzenbidearen oinarrizko printzipioetako bi kontuan hartuta: 1) biktima guztiek eskubide 
berberak dituzte (egia, justizia eta erreparazioa lortzeko), eta 2) eskubide urratze berdinen 
biktima guztiak eskubide berdinak izatea (urraketen egilea dena delakoa izanik).

Biktimen aniztasuna onartuta, garrantzitsua iruditzen zaigu gogoratzea biktima-
izaerak eskubide berberak ematen dituela, eta, zoritxarrez, hori ez dela beti ulertu, 
eta askotan, errazagoa izan zaigula onartzea gure hurbilekoek pairatzen zituztenak 
Giza Eskubideen urraketak zirela, “besteak” iritzi ditugunak jasaten zituztenak baino. 
Gizartean urraketa oro onartezina dela argi ikusten dugun honetan, errazagoa da 
memoria partekatua bakarrik izan daitekeela sentitzea: ez dago memoria zuzena eta 
okerra; aitzitik, giza eskubideen edozein urraketaren oroimena jaso egin behar da, eta 
gertatutakoaren osotasunak eratzen ditu gure historia eta bizipenak.

Horregatik, zure eskutan duzun dokumentu honetan, 1956tik 2021era Legazpin 
gertatu zenaz jakitea lortu dugun guztia jaso nahi izan dugu (motibazio politikoko 
indarkeriari dagokionez), hemerotekak eta artxiboak kontsultatuz, eta bertako biztanleei 
eta biktimei berauei galdetuz. 

Pertsona ezberdinen memoriak dira, ideologia askotarikoak eta baita kontrajarriak 
dituztenak, eta adin, gizarte-egoera, ordezkaritza edo militantzia politiko askotarikoak. 
Memoria partekatu baterantz izenburuak dioen bezala, badakigu memoria kolektiboa 
ez dela inoiz osoa eta inoiz ez dagoela osatuta: hau ez da, beraz, dokumentu amaitu 
bat. Memoria partekatua memoria kaleidoskopikoa da, ekarpen berri bakoitzarekin 
ber-sortzen dena, eta protagonisten subjektibotasun guztiez osatuta dagoena. Puzzle 
bat osatzen du, gertatutakoa ulertzeko, enpatizatzeko eta ikasteko balioko diguna, 
berriz gerta ez dadin. Badakigu ia ezinezkoa dela gertatutako guztia jasotzea, ikuspuntu 
guztietatik, eta, beraz, aitortzen dugu datuak edo egitateak faltako direla, edo agian 
akatsak egongo direla, eta barkamena eskatzen dugu aldez aurretik.

Aldi berean, ezagutzen eta onartzen dugu badirela gertakari batzuk oso 
mingarriak ere, Legazpiko memoria indibiduala eta kolektiboa markatu dutenak, eta 
min eta sufrimendu erantsia ekarri dutenak, Nazioarteko Zuzenbidearen arabera Giza 
Eskubideen urraketak ez badira ere. Horregatik, erredakzio-talde honek berariazko atal 
batean jasotzen ditu, orain arte egindako txosten guztietan ARGITUZek egin duen bezala.

Sarrera
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Ikerketa honen helburua elkarbizitzarako beste tresna bat eskaintzea da: isiltasuna 
haustea -soziala eta askotan baita familiartekoa-, gurea osatzeko beste pertsona batzuen 
bertsioa entzun behar dela ulertuta, gure gain besteen jarreretara hurbiltzeko eta zauri 
emozionalak sendatzeko erantzukizuna hartuz. Gure nahia da egindako lana oinarri izatea 
gizarte-memoria partekatu bat eraikitzeko eta, zer gertatu zen, nola gertatu zen, zergatik 
gertatu zen ulertzen laguntzeko, eta batez ere, guztion arteko bizikidetza eta konfiantza 
berrezartzen laguntzeko. Eta garrantzitsuena: gertatutakoa ahanzturan ez erortzea eta 
etorkizuneko belaunaldiek gertatutakoa ezagutu eta gure akatsetatik ikastea.

Azkenik, gure errespetu eta esker ona adierazi nahi diegu txosten honetan datuak 
eta lekukotasunak emanez parte hartu duten pertsona guztiei, jakinda kasu batzuetan 
oso mingarria eta zaila izan dela haientzat; izan ere, haien eskuzabaltasunari esker, 
landa-azterketa zorrotza egin ahal izan dugu, eta, perfektua ez bada, bai asmo onekoa. 
Eskuzabaltasun horren emaitza Legazpin gertatutakoaren elkar ulermen handiagoa 
izateko balioko duenaren itxaropena dugu, guztion artean gure gizartea hobetzeko lan 
zail eta beti beharrezkoan aurrera egiten jarraitzeko, Giza Eskubideak oinarri hartuta.

Bereziki eskerrak eman nahi dizkiegu honako hauei:

Agustin Beloki, Aitor Ibañez, Alberto Bezunartea, Amaia Altolagirre, Aritz 
Arizaga, Daniela Uribeetxebarria, Edurne González, Endika Altzelai, Eneko Maiz, Eneko 
Solana, Francisco Javier Iraeta, Francisco Ramos, German Gereñu, Iker Uson, Ikerne 
Lazkanoiturburu, Inesa Ariztimuño, Iñigo Imaz, Javier Arrieta, Javier Azpiroz, Javier Cid, 
Jon Amilibia, José Morcillo, Josean Larrea, Juan Valbuena, Juan Mari Belaunzeta, Juan Mari 
Olaizola, Juan Pedro Agirre, Kepa Solana, Koldobike Olabide, Lebur Fundazioa, Lorenzo 
Goikoetxea, Luis Pagola, Maider Gamiz, Maite Robles, Maria Sarasola, María Ángeles 
Álvarez, Maria Pilar Garmendia Mikel Amilibia, Mila Beitia, Miren Amibilibia, Montse Cirez 
Olatz Conde, Oscar Valbuena, Patxi Gil, Pedro Echeverría, Pili Iraola, Rakel Puente, Regina 
Mujika, Roberto Alonso, Rosa Pacheco, Xavi Minguez...

Pertsona gehiagok hartu dute parte datu eta testigantza pertsonalak ematen, 
baina nahiago izan dute beren nortasuna publiko ez egitea.

 

 

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ.Legazpi
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Motibazio politikoak eragindako giza eskubideen urraketak Legazpin

  1956 
/ 1975

1976 
/ 1982

1983
/ 2018 Guztira

ETA, ETApm, ETAm

Hildakoak 1 1 2

Huts egindako atentatuak 1 1

Zaurituak 1 3 4

Helburu ekonomikodun bahiketak 1 1 2

Lapurretak 2 2

Autoa edo/eta dirua lapurtzeko 
bahituak 1 1 2

Zauriturik gabeko higiezinen 
aurkako atentatuak 3 1 4

Eskolta behar duten pertsonak 10

Estortsio ekonomikoa Zehaztu gabe

Talde parapolizialak, BVE, AAA

Erasoak ondare higiezinei 2 2 3 Gutxienez 7

Lan talde honi aitortutako heriotze mehatxu eta bestelakoak Zehaztu gabe

 

Estatuko segurtasun indarrak eta Erkidegoko polizia

Zauritutako pertsonak Zehaztu gabe

Tortura/tratu txarren salaketak 9 5 16 30

Isunak, deportazioak, kanporatze 
politikoak, nortasun agiri 
bahiketak…

Zehaztu gabe

Kargu publikoen legez kanpoko 
atxiloketa 1 1

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ.Legazpi
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Kale borroka, sabotaiak, protestak bortizkeriarekin, mehatxuak eta 
bestelakoak
Zauriturik gabeko etxebizitza, 
egoitza edo sukurtsalei egindako  
erasoak

10 10

Ordezkari politikoei egindako 
mehatxuak 2 5 Gutxienez  7

Herio mehatxuak eta beste Zehaztu gabe

Behar bezala ikertu gabeko 
kasuak 1 1

Bestelako sufrimenduak

Argitze sakonagoa behar duen 
heriotza kasua 1 1

Heriotze bortitzezko beste kasua 
batzuk 2 2

Deportazioak 1 1

Giza eskubideen urratzeak 
eragindako buruko gaitzak 1 Gutxienez 1

Argazki-laburpena
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Duela hiru urte inguru, Legazpiko Udalak Argituz giza eskubideen aldeko elkarteari 
jakinarazi zion herrian iragan hurbileko memoriari buruzko ikerketa bat egiteko asmoa 
zuela. Zehazki, Udaleko Bizikidetza Mahaiak egindako proposamena izan zen, eta 
bertan daude Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiak. Ondoren egindako bi 
bileretan, Argituz elkarteak Memoria partekatu baterantz izeneko txostenen ezaugarriak 
azaldu zituen, oinarri teorikoa eta erabilitako metodologia eta irizpideak bereziki 
azpimarratuz. Gainera, Udaleko talde politiko guztiek azpimarratu zuten, bizikidetza 
ulertzeko moduaren inguruan gutxieneko akordio maila bat lortu behar zela ekimena 
gauzatu ahal izateko. Azkenik, hasieratan izaten diren ohiko zalantzak argitu ondoren, 
2018ko urrian lan hori egiteko beharrezkoak ziren datuen eta lekukotasunen bilketari 
ekin genion.

 
Memoria partekatu baterantz txostenak Errenterian hasi ziren, eta 2015eko azaroan lehen 
esperientzia aurkeztu zen jendaurrean. Ordutik aurrera, Argituz-ek lan bera egin du 
Lasarte-Orian eta Elgoibarren 2017an, eta Arrasaten eta Andoainen 2018an.

 

Txosten honek gertuko iraganaren ikuspegi kritikoa aurkezten du, eta helburua 
motibazio politikoko indarkeriazko gertaerak ez ahaztea eta gertatutakoaren memoria 
partekatua eraikitzeari ekitea da, bizikidetza berrosatzen laguntzeko. Zoritxarrez, 
orain arte norberak bere zauriei bakarrik erreparatu dio, besteenei begiratu gabe. Lan 
honetan jasotzen diren gertaera traumatiko ugarien berri izatea eta pertsona batzuen 
testigantza mingarria ezagutzea lagungarria izan daiteke gure begirada zabaltzeko. 
Era berean, baliagarria izan daiteke aniztasunean, enpatia eta elkarrekiko errespetuan 
oinarritutako bizikidetza lortzeko urratsak emateko, ez bakarrik gai honen aurrean, baita 
giza eskubideekin zerikusia duen edozein gaietan ere.

Testu hau ez da amaitutako lana, inola ere; bizikidetzan sakontzen eta memoria 
osatzen jarraitzeko tresna izan nahi du. Gainera, memoriari buruzko lan baten 
konplexutasunak eta ezaugarriek ez dute nahikoa lekurik liburu batean. Memoria 
kolektiboa etengabe eraikitzen da denboran zehar, puzzle amaitu gabe bat bezalakoa 
da, ertz eta ikuspegi ugari dituena, memorian eta bizikidetzan sakontzen eta osatzen 
jarraitzeko tresna.

 
Pentsamendu soziala, funtsean, memoria bat da, eta haren eduki guztia oroitzapen kolektiboz 
egina dago; baina gizartean, gizarteak berak egungo esparruetan lan eginez berreraiki 
ditzakeen oroitzapenak baino ez diraute2.

 
 
Gogoratzeak ere pentsarazten digu. Denborak iraganari buruz dugun ikuspegia aldatzen 
du, gertatu zenari buruzkoa. Bestalde, memoria partekatua ezin da eraiki biktimekin edo 
indarkeria zuzenean jasan dutenekin bakarrik; herritar guztien parte-hartzea eskatzen 
du. Azken finean, memoria ez da betebehar bat, “Eskubide zibil”3 bat baizik.

Motibazio politikoa

Egungo gizartean indarkeria mota ugari ematen dira, hainbat jatorri eta arrazoi 
daudelarik haien oinarrian; zenbaiten iritziz, estrukturalak izan daitezkeenak, gainera. 
Kasu honetan, ordea, arrazoi politikoen bulkadaz gauzatu diren giza eskubideen 

_
2
HALBWACHS, Maurice 
(2004), Los Marcos sociales 
de la memoria. Barcelona: 
Anthropos.

_ 

3
VINYES, Ricard (ed.) 
(2009), El estado y la me-
moria. Barcelona: RBA.

Helburua, edukia eta irizpideak
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urraketak eta indarkeriazko gertakariak jasotzen dira soilik. Tamalez, genero bereizkeria, 
arrazakeria eta xenofobia, bazterkeria soziala, delinkuentzia eta abar izan ohi dira 
indarkeria kasu gehienen atzean aurkitzen diren jatorrizko arrazoiak. Horiek guztiak 
aztertu eta aurre egin beharra begi bistakoa da; alabaina, lan honen helburuetatik kanpo 
geratzen dira eta beste ikerketa batzuei legokieke lan horiei eustea. 

Beraz, arestian esan bezala, txosten hau motibazio politikoak direla-eta gauzatutako 
indarkeria gertakariak aztertzera mugatzen da. Azpimarratu behar da, “motibazio 
politiko” kontzeptuaren erabilera erabat deskriptiboa dela, azterketa burutzeko irizpide 
lagungarri gisa. Alegia, indarkeria sailkatzeko tresna bat baino ez da, testuinguru zehatz 
bati egiten dio erreferentzia. Indarkeria horren irudia osatzen laguntzen du, ez du inolaz 
ere justifikatzen, ezta eragindako kalteak gutxiesten ere, hau da, ezaugarri horren 
bitartez, ez da inolako baloraziorik egiten. 

Testu honetan zehar, giza eskubideen urraketak eta bestelako indarkeriazko 
gertakari batzuk izendatzeko “politiko” adjektiboa txertatzen denean, nazioarteko 
zuzenbideak interpretatzen duen adiera berarekin erabili da. Hain zuzen, izaera hori 
duten delituak adierazi asmoz eta ondoko zehaztapenez: 

• Indarkeriazko ekintza gauzatzen duenak (biktimarioa) edo hautatutako biktimak 
(edo biktima taldea), giza eskubideen urraketa jasango duenak, edo batak zein besteak 
dute izaera “politiko” hori.

• Gauzatzen diren indarkeriazko ekintzek estatus politikoa zein legeak aldatzeko 
xedea dute edota hori aldarrikatzen dute. Alderantziz ere izan daiteke: xede horretan 
ahalegintzen direnak jazarri eta zigortzen dira, terrorismoaren aurka borrokatzeko edo 
kalte larriagoak saihesteko dela esanda justifikatuz.

• Gizartean edo politikan inpaktua eragin nahi da, edo herritarrak geldiarazteko 
beldurra sorrarazi nahi da, edo eskarmentu gisa erabiltzen da. Ez da justizia laguntzen, 
ez da ikertzen, zigorgabetasuna ematen da... 

Aipaturiko irizpide hauexek jasotzen dira, Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen 
Zuzendaritzak plazaratu zuen Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza 
eskubideen urraketen biktimak4 izeneko txostenean, 2008ko ekainean argitaratua. Horrez 
gain, 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 aldia

Orain arte, Argituz-ek gertuko iraganari buruz egindako txostenetan 1956tik aurrera 
gertatutakoak ikertu dira, eta Legazpiren kasuan modu berean jokatu da. Ikerketa honek, 
beraz, Legazpin 56. urtearen hasieratik, Francoren erregimenak Estatu espainiarrean 
lehen “salbuespen egoera” ezarri zuenetik, aurrera eramandako indarkeriazko gertaerei 
buruz dihardu.

Hain zuzen ere, Gerra Zibilarekin lotura zuzenik ez zuen neurri bat izan zen. 1936ko 
kolpe militarretik hogei urte igaro ondoren, diktaduraren baitan garai errepresibo berri 
bat ireki zen, grebak, ikasle eta langileriarenak, eta mugimendu antifrankista gogor 
zapaltzeko helburuarekin. Etendako lege-artikuluek zuzenean eragiten zieten bizilekua 
aukeratzeko eskubideari eta atxilotuak polizia-etxeetan 72 ordu baino gehiago ez egoteko 
eskubideari. Bitxia da gogoratzea zein testuingurutan hartu zen neurri zigortzaile hori: 
Espainia, 1955eko abenduan, Nazio Batuen Erakundean onartua izan eta hiru hilabetera.

Handik hilabete gutxira krisi bat izan zen diktadurako Gobernuan, ministro 
batzuen aldaketa barne. Soziologikoki, elementu berri bat ere agertu zen urte 

_ 

4
LANDA, Jon Mirena 
(2008) Motibazio 
politikoko indarkeria-
egoeran gertatutako giza 
eskubideen urraketen 
biktimei buruzko txostena. 
Eusko Jaurlaritzaren Giza 
Eskubideen Zuzendaritza.

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ.Legazpi
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horretan bertan; Televisión Españolak bere lehen emisioa egin zuen eta erakundea 
propaganda frankistarentzako tresna garrantzitsu bihurtu zen. Espainiak Marokon zuen 
“protektoratuari” independentzia eman zion, urte hartan bertan Frantziak Tunisian 
eta Marokon emandako pausoak jarraituz. Era berean, Espainiako Alderdi Komunistak 
(PCE), Gerra Zibilean zein gerraosteko erresistentzian funtsezko zeregina izan zuenak, 
adiskidetze-estrategia bat aldarrikatu zuen 1956an, mugimendu antifrankistan 
eragin nabarmena izan zuena. Hau ez da horretan sakontzeko lekua, baina, 1936ko 
“altxamendutik” hogei urte igaro zirela kontuan hartuta, agian nahikoa arrazoi egon 
daitezke frankismoaren bigarren garaia hasia zela pentsatzeko.

Bestalde, erbesteko Eusko Jaurlaritzak Lehen Euskal Mundu Biltzarra antolatu 
zuen 1956an, Parisko Orsay jauregian, besteak beste euskal kulturari bultzada berri 
bat emateko. Euskaltzaindiak Arantzazun egin zuen lehen bilera orokorra, eta urte eta 
leku horretan sortu zen Jakin aldizkaria. Lehen “gau-eskolak” hasiak ziren Donostian, eta 
Segura Irratia ere sortu zen5. Arantzazuko basilika berria eraiki berria zen eta handik 
gutxira Oteiza bere eskulturak lantzen hasi zen. Badira 1956. urtea gerraosteko euskal 
kulturaren berpizkunde baten hasieratzat har daitekeela uste duten adituak. Horri 
dagokionez, Jakin-eko zuzendariak bereziki azpimarratu zuen 1956ko idazle-belaunaldiaren 
ekarpena: “Belaunaldi horrek euskara eta euskal kultura zentralitatera eraman zituen”6.

Iraganari buruzko txostenak sortzean, askotan eztabaidak izaten dira aztertu 
beharreko garaiaren hasiera-urtea zehazteko orduan. Euskal gizarteak duela gutxi 
jasandako motibazio politikoko indarkeria aztertzean, ikerketa batzuk 1960tik abiatzen 
dira. Beste batzuek, ordea, 1936. urtea hartu zuten indarkeria horren sorburu. Egia esan, 
arrazoi asko daude bata zein bestea aukeratzeko; hala ere, txosten hau idatzi dutenek 
nahiago izan dute eztabaida horietan ez erori, gai honetarako ere begirada malguagoa 
behar baita, partekatutako memoria baterantz bagoaz.

Esan gabe doa irizpide hori erabiltzeak ez duela esan nahi, inola ere, 1956. urtera 
arte diktadura pean gertatutakoa alde batera utzi behar denik. Era berean, ez du esan 
nahi 1936ko altxamendu militarretik edo are aurreko garaietatik gertatutakoa zehatz-
mehatz aztertu behar ez denik. Hala ere, aldi bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta ez da 
egokiena izaten, ez dena nahastea, ez guztiz urruntzea. Prozesu historiko eta sozialak 
banaezinak dira, eta garai horien arteko loturak gerta daitezke. Memoria historikoa eta 
gertuko memoria ez dira bi memoria, iraganera begiratzea errazten duen sailkapen 
metodologiko bat baizik. Bi testuinguru desberdin dira, gizarte eta eragile zehatzekin, 
oroimena eraikitzen dutenak, oroitzapenak denboraren sokan lotuz.

Azaldutakoaren arabera, memoria historikoa eta gertuko memoria bereizita 
lantzea ez da eragozpen etorkizunean bi memoriak bakar batean bildu ahal daitezen. 
Are gehiago, garai zehatz batean (aurreko mendeko 60ko eta 70eko hamarkadetan), bi 
memoriak bata bestearen gainean ezarrita agertzen dira, aipatutako banaketa gaindituz. 
Horregatik guztiagatik, uste dugu egokia dela epe laburrean lege integral bat onartzea, 
bi memoriak aintzat hartuko dituena: historikoa eta gertukoa.

Txostenaren hasiera-urtea hautatzeko arrazoiak azaldu ditugu, eta jarraian 
2021. urtearen aukeraren zergatia azalduko dugu, azkena den aldetik. 2011tik aurrera, 
indarkeria kasu muturrekoenak (bizitzeko eskubidearen aurkakoak) amaitu egin direla 
ikusi dugu. Hala ere, indarkeria ezberdinen ondorioek oraindik ere badiraute: biktimen 
senideak, zaurituak, presoak, kalte psikikoak, mesfidantzak, pintadak... Edonola ere, 
txostenak denbora-muga bat izateko beharra du, memoriak eta herritarrek elkarrekin 
egindako lanak ez bezala; zauri asko bait daude ixteko. Oroimenari ezin zaio eperik jarri, 
ez baita iraungitzen, gutxienez, oroitzen duen komunitateak oroimena bizirik mantentzen 
duen bitartean. Lan hau amaitzen da, 2020an txostenaren lehen zirriborroa Udaleko 
Bizikidetza Mahaian aurkeztu eta 2021ean, azalpen, iradokizun eta zuzenketen prozesu 
kolektibo baten ondoren, Mahaiak, aho batez onartutzat eman zuenean.

_
5  
ATXAGA, Mikel. La 
implantación del euskera 
a través de treinta años de 
historia nº 72, GAURKO 
GAIAK.

_
6  
AGIRRE, Lorea. 
www.berria.eus/ 2017-
11-16.
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Lekukotasunak jasotzea 

Guztira 11 elkarrizketa egin dira (horietako bat Legazpiko Herritarren Foroari) 
bizipen zuzenak eta iritziak jasotzeko. Guztira, 7 emakume eta 9 gizon izan dira. 
Elkarrizketak antolatzeko orduan, irizpide nagusia Bizikidetza Mahaia osatzen duten 
alderdiek proposatutako pertsonekin lan egitea izan da. Bigarren irizpidea motibazio 
politikoko indarkeriaren biktima bat elkarrizketatzea izan da, gutxienez, eta hirugarrena, 
beren bizi-esperientziengatik eta herriaren gizarte-bizitzan izandako parte-hartzeagatik 
haien testigantza interesgarria gerta zitekeen pertsonak. Erredakzio-talde honek txosten 
honetan aldaera berri bat sartzea erabaki du, hau da, talde bat bere osotasunean 
elkarrizketatzea, udalerrian bizikidetzaren alde lan egiten duen Herritar Taldea.

Ondoren aipatzen diren pertsonez gain, beste 29 pertsonekin ere bildu gara (12 
emakume eta 17 gizon), datuak bildu eta kontrastatzeko eta testuinguruaren Kronologia, 
Giza Eskubideen Urraketak eta Bestelako Sufrimenduak ataletan aipatzen diren 
gertakariak zehatzago ezagutzeko.

Gure helburu bakarra Legazpin dauden ideien aniztasuna bermatzea izan 
da: ez ditugu auzotartasun osoaren edo gehiengoaren iritziak jaso nahi izan; hori 
ezinezkoa izango litzateke Argituz-entzat. Hala ere, herriaren tradizio politikoak, 
giroak eta sentsibilitateak bildu nahi izan ditugu, nolabait, ordezkagarritasun 
orokorra lortzeko. Udalerriko herritar gehienek modu batean edo bestean 
beren burua islatuta ikusten badute, lan honek bere helburua beteko du. 
Jarraian, testigantzen atala osatzeko ezinbestekoak izan diren pertsonen izen-abizenak 
jasotzen dira. Halaber, bakoitzaren ezaugarriak zehazten dira. Haien testigantza ezean, 
txosten hau osatu gabe geratuko litzateke, eta behar duen sakontasuna galduko 
luke. Gertaera objektiboen kronologia garrantzitsua da gertatutakoa ezagutzeko eta 
testuinguruan kokatzeko, baina testigantzek bizitutakoaren esperientzia ematen diote 
gertatutako guztiari. Horregatik, garrantzitsua da azpimarratzea hitz egiten aritu diren 
pertsonek egin duten ahalegina eta elkarrizketan erakutsi duten jarrera.

• AGIRRE UGARTE, Juan Pedro. Herri Batasunako militante eta zinegotzi ohia eta 
Haztegi ikastolako lehendakari ohia.

• ALTOLAGIRRE GARCIA DE AMEZAGA, Amaia. Herritarra.

• ALVAREZ ROSADO, María Ángeles. Legazpiko lehen emakumea Ertzaintzan.
Egun erretiroa hartua.

• AMILIBIA URCELAI, Jon. Lehen zaintzako medikua. Egun erretiroa hartua.

• ARRIETA GARATE, Javier. Nagusilan elkarteko kide eta PSE-EEko hautagaia 
2019ko Legazpiko udalerako hauteskundeetan.

• BELOKI IRAOLA, Agustin. PNVko militantea.

• GARMENDIA JAUREGI, Pili. JOC-eko (Juventudes Obreras Católicas)eko kide 
ohia, feminista, konpromezu politiko eta sozial sendo dun herritarra.

• MORCILLO GUERRERO, Jose. PSE-EEko zinegotzia Legazpiko udalean, 2007tik  
2011ra arte.

• PACHECO CANO, Rosa. Donostiako Poliklinikako administratiboa. Juan José 
Pacheco Cano, ETAk Legazpin eraildako ertzainaren arreba.

• SOLANA OLABIDE, Eneko. Produktu ekologikoen saltzailea.
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• LEGAZPIKO HERRITAR TALDEA. Elkarrizketatutako pertsonez gain, erredakzio-
talde honek komenigarri iritzi zion Legazpiko Herritar Taldearekin harremanetan 
jartzea. Talde hori hilero biltzen da bizikidetzaren alde lan egiteko 2018tik, eta 
elkarrizketatutako gainerako pertsonen lekukotasunei taldearenak gehitzea 
erabaki zen.

Kasuak sailkatzeko irizpideak

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”. Bertan, XI. printzipioa biktimen arteko 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 zein nahi 
direla ere. 

Printzipio hori ukatzeko, batzuk kasu guztiak zaku berean sartuta dena nahasi 
nahian dabiltzala dioen kritika erabiltzen da. Gai horri dagokionez, aproposa iruditzen 
zaigu gogora ekartzea Argituz elkarteak 2015ean idatzitako artikulu bat, oraindik indar 
betean dagoena:

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, 
pareka ezinak 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 terrorismoari7.

Dena ez da berdina, baina memoria partekatu batean ez da ezer ahaztu behar. 
Bizitzeko eskubidearen urraketak dira lehentasuna. 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. Horrez 
gain, sailkapen horrek inklusiboa izan behar du, biktima guztiek memoriarako duten 
eskubidea bermatzeko eta euren saminaren bizipena islatua ikus dezaten. Hori dela eta, 
honako bi esparru bereizi ditugu: 

1. Giza eskubideen urraketak 

Lan honek aztertzen dituen giza 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 ukatzea edo ondasun higiezinei egindako erasoak, 
bakoitza bere garrantzi-mailarekin. 

_
7  
ARGITUZ. No habrá 
comparaciones si no se 
discrimina. El Correo y El 
Diario Vasco, 2015-11-05.
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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 ondoko elementu 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, Legazpiko 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 ez bikoizteko.

2. Beste sufrimendu batzuk

Ikuspegi juridiko batetik, aurreko atalean aztertu diren urraketa egoerez gain, 
badaude beste hainbat kasu nazioarteko giza eskubideen estandarren arabera zehazki 
giza eskubideen urraketatzat hartzen ez direnak. 

Aipatutako egoerek bere konplexutasuna eduki arren, 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 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 zauriak benetan ondo 
osatu nahi baditugu beharrezkoa da horiek argitzea.

Horregatik, 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, gertatuko diren arren. Eta hori ulergarria da hainbeste 
urtetan pilatu den mina eta gorrotoa kontuan hartuta.

Giza eskubideen urraketa larria jasan duten biktimen prozesua era egokian 
bideratu ondoren, Legazpiko Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztien 
adostasunez, eman beharreko hurrengo urratsak zehaztu beharko lituzkete, 
nazioarteko estandarren arabera giza eskubideen urraketatzat hartu ezin diren 
gertakari horietan bizia galdu edo larriki zauritu ziren pertsonak udalerri-mailan nola 
oroitu aztertzeko.
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Orri hauen helburua da azalpen bat ematea, laburra bada ere, biktima kontzeptua 
zehazten eta haien eskubideak mugatzen dituzten arau nagusien -eta giza eskubideen 
nazioarteko sistemako beste tresna batzuen- irismena eta edukia ulertzen laguntzeko. 
Horretarako, nazioarteko esparrua zehaztuko dugu, gero Europako nazioz gaindikoa 
aipatuko dugu, eta, azkenik, estatukoa eta autonomikoa. Nolanahi ere, ez da tresna 
horietako bakoitzaren azterlan zorrotz bat; aldiz, biktima kontzeptua eta haien eskubideak 
zehazterakoan erabakigarriak izan direnak aztertuko ditugu labur-labur.

Aurretik, aipatu behar da nazioarteko nahiz barneko arau-esparruan biktimen 
aitortza nahiko berria dela, bai zentzurik zabalenean bai zuzenbideko subjektu gisa. 
Zuzenbide Penal tradizionalak delituaren arduradunean jartzen zuen arreta, biktiman 
jarri ordez. II. Mundu Gerran eragindako giza hondamendien ondorioz sortu ziren 
biktimen eskubideak defendatzeko mugimenduak eta korronteak. Testuinguru horretan, 
azpimarratzekoa da Jerusalemen egin zen Biktimologiaren I. Sinposioa (1973): han jaio 
baitzen biktimologia diziplina zientifiko gisa. Ondorengo hamarkadetan onartu zituzten 
nazioarteko erakundeek eta estatuek biktimen aldarrikapenak.

BIKTIMA IZAERAREN ETA BIKTIMAREN ESKUBIDEEN IN-
GURUKO NAZIOARTEKO ADIERAZPENAK ETA GOMENDIOAK

Nazioarteko adierazpenak, gomendioak eta beste dokumentu batzuk erabakigarriak 
izan dira biktimei egia, justizia eta erreparaziorako eskubideak bermatzeko. Egia da arau-
ikuspuntu batetik estatuentzat ondorio loteslerik ez duten dokumentuak diren arren, 
badutela indar lotesle “morala”. Aldaketak eragiten dituzte legerietan eta, horretarako 
neurri egokiak hartu direnean, bidea eman dute biktimen eskubideak neurri batean 
gauzatzeko. 

Hasteko, Nazio Batuetan 1985ean onetsitako aitorpena aipatuko dugu. Testu horrek 
ematen du biktima-ren lehenengo definizioa, eta “delitua” edo “botere-gehiegikeria” 
pairatu duten pertsonen eskubideak aitortzera dago bideratuta.

1. Biktima kontzeptua: delituaren eta botere-abusuaren bikti-
mentzako justiziaren oinarrizko printzipioei buruzko adierazpe-
na (1985) 8

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1985eko azaroaren 29ko 40/34 Ebazpenean berariaz 
aitortu zuen munduan milioika pertsonak jasan zituztela “botere-abusuaren eraginpeko 
delituen eta beste ekintza batzuen ondoriozko kalteak”, eta horien eskubideak ez zirela 
aitortu.

Adierazpen horretatik abiatuta, Nazio Batuen Batzar Nagusiak “Deklarazioa 
Delituen eta Botere Abusuaren Biktimentzako Oinarrizko Justizia Printzipioen gainean” 
idatzi zuen. Horren helburua izan zen nazioarteko komunitateari eta estatuei laguntzea 
kaltetuei eskatzen zuten laguntza ematen.

Horretarako, adierazpenean biktima izendapenari ematen zaio definizioa 
adierazpenaren beraren ekarpen nagusietako bat dela esan daiteke. Are gehiago, 
1985ean sortutako kontzeptuaren funtsezko elementuak, ondoren ikusiko ditugunak, 
gerora beste biktima-kategoria batzuekin arduratu diren nazioarteko hainbat tresnek 
bereganatu dituzte.

_
8
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/VictimsOfCrime
AndAbuseOfPower.aspx 
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A. Delituen biktimak

1. Biktimatzat joko dira banaka edo taldeka kalteak (lesio fisikoak edo 
burukoak barne), sufrimendu emozionala, galera finantzarioa edo oinarrizko 
eskubideen gutxieste nabarmena pairatu duten pertsonak, gertaera horiek Estatu 
Kideetan indarrean dagoen legeria penala (botere-gehiegikeria debekatzen duena 
barne) urratzen duten ekintzen edo hutsegiteen ondorioz gertatu badira.

2. Biktimatzat jo ahalko da pertsona bat, adierazpen honekin bat etorriz, 
egilea identifikatu, harrapatu, epaitu edo kondenatu den gorabehera, eta egilearen 
eta biktimaren artean dagoen ahaidetasun-lotura gorabehera. Halaber, biktima 
kontzeptuak barne hartzen ditu biktimarekin zuzeneko lotura duten senide 
edo mendeko pertsonak, bai eta arriskuan zegoen biktimari laguntzeko edo 
biktimizazioa saihesteko esku hartzean kaltetu diren pertsonak ere.

3. Adierazpen honetako xedapenak pertsona orori ezarri ahalko zaizkie, 
inolako bereizketarik gabe (arraza, kolorea, sexua, adina, hizkuntza, erlijioa, 
nazionalitatea, iritzi politikoa edo bestelakoa, uste edo jarduera kulturalak, egoera 
ekonomikoa, jaiotza edo familia-egoera, jatorri etnikoa edo soziala edo ezintasun 
fisikoak).

Adierazitako definizioan, Nazio Batuek “delitu” baten biktima kontzeptuaz sartutako 
elementu definitzaileak honako hauek izango lirateke:

• Biktima da estatu kideetan indarrean dagoen legeria penala urratzen duten 
ekintza edo hutsegiteen ondorioz kalteak pairatu dituen pertsona oro.

• Kaltetzat zer jo daitekeen zehaztean, adierazpenak zabal jokatzen du; izan ere, 
kaltetzat jasotzen ditu lesio fisikoak edo burukoak, sufrimendu emozionala, 
galera finantzarioa edo funtsezko eskubideak nabarmen gutxiestea.

• Halaber jokatzen du zuzeneko biktimak aintzat hartuta, zeharkako biktimak ere 
aintzat hartzen dituenean. Ildo horretatik, biktimak dira biktimarekin zuzeneko 
lotura duten senide edo mendeko pertsonak, bai eta arriskuan zegoen biktimari 
laguntzeko edo biktimizazioa saihesteko esku hartzean kaltetu direnak ere”. 

• Halaber, beste zehaztapen garrantzitsu bat egiten du, txosten honetarako 
garrantzitsua dena. Zehazki, hau esaten duena da: pertsona bat biktimatzat 
jotzeko, ez da beharrezkoa kaltearen eragilea “identifikatua, atxilotua, 
jazarria edo errudun izendatua” izatea.9

Eskubide hauek aitortzen dira: justiziarako sarbidea eta justiziaren bidezko 
tratua; ordainak ematea; kalte-ordainak ordaintzea; laguntza materiala, medikuarena, 
psikologikoa eta soziala.

Biktimen lehenengo taldearekin (“delituena”) jarraitutako bideari jarraituta, 
adierazpenak “botere-gehiegikeria” kontzeptua definitzen du: ekintza edo hutsegiteen 
bidez barneko zuzenbide penalaren urraketatzat jo daitezkeenak paratzen dituztelarik, 
gertakari horrek urratu egiten du giza eskubideen inguruko nazioarteko araua eta, 
horrenbestez, kaltetutako pertsonei biktima-izaera aitortzen zaie.

_
9
Delituen eta botere-abu-
suaren biktimentzako 
justiziaren oinarrizko 
printzipioei buruzko 
adierazpena, NBEren 
Batzar Nagusiak 1985eko 
azaroaren 29ko 40/34 
Ebazpenean (2. paragra-
foan) jasoa.
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B. Botere-gehiegikerien biktimak

18. Biktimatzat joko dira: nazioko zuzenbide penalaren urraketa izatera 
iristen ez diren baina nazioartean giza eskubideen esparruko arauak urratzen 
dituzten ekintza edo hutsegiteen ondorioz, banaka edo taldean kalteak (lesio fisiko 
edo burukoak barne), sufrimendu emozionala, galera finantzarioa edo funtsezko 
eskubideen gutxiespen nabarmena pairatu duten pertsonak.

19. Estatuek aztertu egingo dute botere-gehiegikeriak debekatzeko eta 
gehiegikeria horien biktimei irtenbideak emateko arauak txertatzea legeria 
nazionalean. Zehazki, irtenbide horien artean daude ordainak ematea eta 
kalte-ordainak ordaintzea, bai eta beharrezko laguntza eta babes materiala, 
medikuarena, psikologikoa eta soziala ematea ere.

20. Estatuek aztertu egingo dute biktimen inguruko (18. paragrafoan definitu 
dira) nazioarteko itun multilateralak negoziatzeko aukera.

21. Estatuek maiztasun jakin batekin berrikusiko dituzte indarrean dauden 
legeria eta jardunbidea, egoera aldakorretara egokitzen direla bermatzeko. 
Halaber, botere politikoaren edo ekonomikoaren gehiegikeria larriak eragiten 
dituzten ekintzak debekatzeko legeak onartuko eta aplikatuko dituzte, eta beste 
horrenbeste egingo dute ekintza horiek saihesteko neurri eta mekanismoekin. 
Bestalde, egintza horien biktimetarako eskubide eta baliabide egokiak ezarriko 
dituzte, horiek baliatzea erraztuz.

Zenbait urteren buruan, 2005eko abenduan, Nazio Batuen Asanblada Nagusiak, 
delitu-biktimaren definizioa oinarri hartuta, giza eskubideei buruzko nazioarteko arauen 
urraketen biktimen eskubideak babesteko printzipio- eta zuzentarau-sorta bat onetsi 
zuen, ondoren ikusiko dugunez.

2. Biktimek justiziarako eta erreparaziorako dituzten 
eskubideak: giza eskubideen nazioarteko arauetan adierazitako 
urraketen biktimek eta zuzenbide humanitarioaren urraketa 
larrien biktimek errekurtsoak jartzeko eta 2005eko erreparazioak 
eskuratzeko duten eskubideari buruzko oinarriak eta jarraibideak.10

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. Honako hau izango da biktima kontzeptua:

“V. Giza eskubideei buruzko nazioarteko arauen ageriko urraketen biktimak, eta 
nazioarteko zuzenbide humanitarioaren urraketa larrien biktimak.

8. Agiri honen ondoreetarako, biktimatzat joko dira giza eskubideei buruzko 
nazioarteko arauak edo nazioarteko zuzenbide humanitarioa larriki urratzen dituzten 
ekintza edo hutsegiteen ondorioz banaka edo taldean kalteak (lesio fisiko edo burukoak 
barne), sufrimendu emozionala, galera ekonomikoak edo funtsezko eskubideen gutxiespen 
nabarmena pairatu duten pertsonak.

_
10
60/1947 Ebazpena, 
Batzar Nagusiak 2005eko 
abenduaren 16an 
onartua. Hemen dago 
eskuragarri: http://
www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/
Pages/
RemedyAndReparation.
aspx
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 Hala dagokionean eta barneko zuzenbidearekin bat etorrita, biktima kontzeptuak 
barne hartzen ditu biktimarekin zuzeneko lotura duten senide edo mendeko pertsonak, 
bai eta arriskuan zegoen biktimari laguntzeko edo biktimizazioa saihesteko esku hartzean 
kaltetu diren pertsonak ere 

9. Pertsona bat biktimatzat joko da, urraketaren egilea identifikatu, harrapatu, 
epaitu edo kondenatu den gorabehera, eta egilearen eta biktimaren artean dagoen 
ahaidetasun-lotura gorabehera”.

Printzipio horiek giza eskubideen urraketa larrien biktimei aitortzen dizkiete 
aurreko biktimei aitortzen zitzaizkien eskubide orokorrak. Halere, eskubide jakin batzuk 
hedatu egiten dira (hala nola, asebetetzeari eta ez errepikatzeari lotutako neurriei 
dagozkienak). Hitzez hitz, estatuei honako betebehar hauek ezartzen zaizkie:

a)  Lege- eta administrazio-xedapenak eta beste neurri egoki batzuk hartzea urratzeak 
eragozteko.

b)  Urraketak eraginkortasunez, azkar, osorik eta inpartzialki ikertzea, eta, hala badagokio, 
neurriak hartzea ustezko arduradunen aurka, barneko eta nazioarteko zuzenbidearekin 
bat etorrita.

c)  Giza eskubideen edo zuzenbide humanitarioaren urraketen biktima direla diotenei 
justiziarako sarbide bidezkoa eta eraginkorra ematea (aurrerago deskribatuko den 
moduan), urraketaren arduraduna azkenean zein den gorabehera.

d) Biktimei baliabide eraginkorrak ematea, baita erreparazioa ere, aurrerago deskribatzen 
den moduan11.

Zehazki, biktimek eskubide hauek dituzte: a) gizatasunez tratatuak izateko 
eta beren duintasuna eta giza eskubideak errespetatzekoa; b) jasandako kaltearen 
erreparazio egokia, eraginkorra eta azkarra izatekoa; eta d) giza eskubideen urraketei 
eta erreparazio mekanismoei buruzko bidezko informazioa eskuratzekoa.

Urraketen biktimek erreparazioa izateko eskubide hori giza eskubideei buruzko 
nazioarteko xedapenetan eta tratatuetan ezarrita dago12.

Erreparazioak erreferentzia egiten dio estatuak giza eskubideen urraketengatik 
eragindako kalteak zuzentzeko hartu behar dituen neurri multzoari. Erreparazioa 
jasandako urraketen larritasunarekin eta kaltearekin proportzionala izan behar da. 
Bidezko erreparazioa ez da hartu behar konpentsazio ekonomiko hustzat, eta, kasuen 
arabera, honelakoa izan daiteke: lehengoratzea, kalte-ordaina, errehabilitazioa, 
asebetetzea eta berriz ez gertatzeko bermeak.

 Lehengoratzeak, dagokionaren arabera, honako hauek hartzen ditu barruan: 
askatasuna berrezartzea, giza eskubideez gozatzea, identitatea, familiako bizitza eta 
herritartasuna, bizitokira itzultzea, berriro lanean hastea eta ondasunak itzultzea.

Europako esparruan, biktimen eskubideak jasotzen dituen tresna nagusia hau da:

_
11
60/1947 Ebazpena, Batzar 
Nagusiak 2005eko aben-
duaren 16an onartua, 3. 
parag.

_
12
Eskubide Zibil eta Poli-
tikoei buruzko Nazioarte-
ko Ituna (2. art.), Arraza-
gatiko Diskriminazio 
Modu guztiak Ezabatzeari 
buruzko Nazioarteko 
Ituna (6. art.), Torturaren 
aurkako Ituna (14. art.), 
eta Haurren Eskubideei 
buruzko Hitzarmena (39. 
art.).
Delituen eta Botere 
Abusuaren Biktimentza-
ko Oinarrizko Justizia 
Printzipioen Deklarazioa, 
legedia nazionalean 
tipifikatutako delituetan 
arreta jartzen duena, bai 
eta botere abusuetan 
ere, besteak beste, giza 
eskubideen eta zuzen-
bide humanitarioaren 
nazioarteko zuzenbide-
aren urraketak barne 
hartzen dituztenak; Giza 
Eskubideen eta Herrien 
Afrikako Gutuna (7. art.); 
Giza Eskubideei buruz-
ko Amerikar Ituna (25. 
art.); Giza Eskubideen 
Europako Auzitegiaren 
eta Giza Eskubideen 
Gorte Interamerikarraren 
erabakiak. Horiek ere 
aitortzen dituzte biktimen 
eskubideak. Azkenik, 
Erromako Estatutuak 
ezartzen du Nazioarteko 
Gorte Penalaren eskume-
na “biktimei edo haien 
kausadunei eragindako 
kalte-galeren irismena eta 
tamaina erabakitzeko” 
eta “zuzenean kondenat-
uaren aurkako erabaki 
bat emateko, adieraziz 
biktimei eman beharre-
ko erreparazio egokia, 
besteak beste lehen-
goratzea, kalte-ordaina 
eta errehabilitazioa” (75. 
art.). Ikus. “Protección 
Jurídica Internacional de 
los derechos humanos 
durante los conflictos 
armados”, Nazio Batuen 
Goi Komisarioa, 2011, 96. 
eta 97. or.
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BIKTIMAREN ESTATUTUA EUROPAR BATASUNEAN

2012ko urriaren 25ean onartu zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2012/29/EB Zuzentaraua, delituen biktimen eskubideei, laguntzari eta babesari buruzko 
gutxieneko arauak ezartzen dituena13.

Zuzentarau honek biktimari buruz ezartzen duen definizioa ez dago Nazio Batuek 
emandakoarengandik urrun. Hori horrela, 2. artikuluan, biktima honela definitzen 
da: “kalte edo galeraren bat jasan duen pertsona fisikoa, bereziki lesio fisikoak edo 
mentalak, kalte emozionalak edo galera ekonomikoa, arau-hauste penal batek zuzenean 
sortua”. Era berean, zeharkako biktimaren kontzeptua jasotzen du eta, gainera, haren 
baldintzari eusten dio, arau hauslea identifikatu, atxilotu, akusatu edo kondenatua izan 
den gorabehera”.

Zuzentarau hori, ekintza legegile gisa, Europar Batasuneko kide guztiek nahitaez 
bete behar dute; hala, EBko herrialde guztiek bete beharreko helburu bat ezartzen da, 
baina herrialde bakoitzak banaka erabaki behar du hori nola egin. Zuzentarau horrek 
biktimei aitortzen dizkien eskubideak gutxienekoak dira, hau da, estatuek nahitaez 
errespetatu behar dituzte, eta Zuzentarauak emandako babes eremua areagotu 
dezakete, baina inola ere ez murriztu.

Zuzentarau horretan, biktimak eskubide askoren titularrak dira; eskubide horiek 
multzo hauetan bana ditzakegu: informaziorako eskubidea, prozesuan parte hartzeko 
eskubidea, babesteko eskubidea, laguntzarako eskubidea eta erreparaziorako eskubidea14. 

ESTATUKO LEGERIA

Espainiako legedian, biktimen eskubideei buruzko araudiaren sorrera eta garapena 
ez da beti modu berdinean egin. Azken hogeita hamar urteotan hainbat arau onetsi dira 
eta, horri esker, Estatuak biktimei eskaintzen dien estaldurak nolabaiteko bilakaera izan 
du, kalte-ordainak jasotzeko eskubidea eta lehengoratzeko eskubidea bermatu ahal 
izateko.

90eko hamarkadaren erdialdean, 35/1995 Legea, Indarkeriazko Delituen eta 
Sexu-askatasunaren aurkako Delituen Biktimak Laguntzeko eta Sorostekoa, onetsi 
zen, modu orokorrean, baita hori garatzen zuen araudia ere15. Delituen biktima guztiei 
zuzentzen zaien araudi hori aurrerapauso handia izan zen biktimen eskubideen aitortzari 
dagokionez. Arauaren indarraldia gaur eguneraino luzatzen da, eta erreferentziako araua 
izango da delituen biktima gehienentzat. 

Handik urtebetera, terrorismoaren biktimen tratamendua inoiz baino modu 
osatuago eta xehatuagoan arautu zen, terrorismoaren arloko delituen biktimek jaso 
beharreko laguntza eta ordainen araudia onetsi zenean, uztailaren 18ko 1211/1997 
Errege Dekretuaren bidez. Araudi horrek bereizi egiten zituen terrorismoaren biktimak 
eta indarkeria- edo sexu-delituen biktimak. Dekretuaren helburua zen eskaintzen 
ziren laguntzak modu kualitatibo eta kuantitatiboan hobetzea eta terrorismoaren 
biktimei laguntza integral pertsonalizatua eskaintzea. Araudi horretan aipagarria da 
ordaina dakarten kalteen kontzeptua zabaldu egiten dela, eta merkataritzako nahiz 
industriako establezimenduek eta ibilgailuek jasandako kalteak ere bertan sartzen 
direla. Xede hauetarako laguntzak ere gehitzen dira: ikastekoak, gizarte- eta psikologia-
laguntzakoak (senideentzako laguntza psikologikoa eta psikopedagogikoa barne), kalte 
materialengatiko ordaina eta terrorismoaren biktimen elkarteei diru-laguntzak ematea16.

_
13
Hemen dago eskuragar-
ri: http://www.boe.es/
doue/2012/315/L00057-
00073.pdf

_
14
Sailkapen hori egin dute 
egile hauek, besteak 
beste: ECHEBURUA ODRI-
OZOLA, Enrique / BACA 
BALDOMERO, Enrique / 
TAMARIT SUMALLA, Josep 
Maria edo PEREZ RIVAS, 
Natalia.

_
15
738/1997 Errege Dekret-
ua, maiatzaren 23koa, 
delituen biktimei laguntza 
emateari buruzkoa.

_

16
Neurri berri horiei aur-
rekontuetan estaldura 
emateko, bi arau hauek 
onetsi ziren: abuztuaren 
1eko 13/1997 Legez-
ko Errege Dekretua, 
terrorismoaren biktimen 
aldeko Loteria Nazionala-
ren zozketa bat egiteko 
baimena ematen duena, 
eta urtarrilaren 23ko 
73/1998 Errege Dekret-
ua, loteriaren zozketa 
bidez lorturiko irabaziak 
biktimentzako laguntze-
tan banatzeko irizpideak 
arautzen dituena.
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1999an bi arau garrantzitsu hauek onetsi ziren: alde batetik, abenduaren 23ko 
1974/1999 Errege Dekretua, Terrorismoaren Biktimei Aitorpen Zibila egiteko Errege 
Aginduaren Erregelamendua onartzen duena; horrek kalte-ordainena edo laguntzarena 
ez beste alderdi bat garatzen du, eta xede du biktimen kolektibo hori aitortzea eta 
omentzea, eta ohore-dominak ematea ekintza terroristetan hildako pertsonei, zaurituei 
eta bahituei, euren memoria ohoratzeko. Beste alde batetik, urriaren 8ko 32/1999 
Legea, terrorismoaren biktimei elkartasuna erakustekoa; horren xede nagusia da 
bermatzea kaltetuek dagokien zenbatekoa jasotzen dutela delituaren egilearengandik, 
kalte-ordain zibilen bitartez. Hala, zenbateko ekonomiko horiek Estatuak ordaindu 
beharko ditu, baita jarduketa judizialak egin ondoren kalte-ordain horiek aitortzeko epai 
irmorik ez dagoenean ere17.

Gerra Zibilaren eta Frankismoaren biktimei dagokienez, 2007an abenduaren 26ko 
52/2007 Legea edo Memoria Historikoaren Legea onetsi zen, biktima horien eskubideak 
gainerakoengandik bereiz arautzeko (Gerra Zibilean eta diktaduran jazarpena edo 
indarkeria pairatu zutenen eskubideak onartzen eta zabaltzen dituena, eta haien 
aldeko neurriak ezartzen dituena). Lege hori hainbatek kritikatu dute, baita nazioarteko 
organismoek ere, ez delako guztiz gai biktima horien egia, justizia eta erreparaziorako 
eskubidea bermatzeko18.

Bukatzeko, aipatu beharra dugu irailaren 22ko 29/2011 legea, Terrorismoaren 
Biktimak Aitortu eta Osorik Babestekoa, baita hura garatzen duen dekretua 
ere19. Lege horrek testu bakarrean elkartzen ditu kolektibo horren eskubideak arautzen 
dituzten arau guztiak, eta eskubideak areagotzen ditu.

Legearen hitzaurrean, honako xede nagusi hau ezartzen da: biktimak omentzea 
eta aitortzea, eta errespetua eta elkartasuna adieraztea. Memoriaren, duintasunaren, 
justiziaren eta egiaren printzipioek indar handia hartzen dute lege horretan. Araudi 
horren azken helburua da biktimei erreparazio osoa ematea, eta araudia atzeraeraginez 
aplika dakieke 1960ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako egintza guztiei.

Horretarako, izaera integrala duten hainbat neurri hartu dira, xede hauekin: 
biktimen eta haien memoria aitortzea eta duintasuna sustatzea, babes osoa ematea, 
ordainak jasotzeko eskubidea bermatzea, arreta-neurriak indartzea, biktimen eskubideak 
aitortzea, kalte-ordainei loturiko administrazio-izapideak malgutzea eta koordinatzea, 
biktimen tratamendu prozesalean esparru zehatz bat ezartzea eta, azkenik, mehatxuak 
eta hertsatzea jasaten dituzten pertsonei behar duten aitortza eta laguntza ematea.

Lege horren edukiaren onuradunak hildako pertsonak eta haien senideak, kalte 
fisiko edo psikologikoak jasan dituztenak eta kalte materialak jasaten dituztenak izango 
dira. Halaber, ohorezko eran titularrak izango dira eta ohore-domina jasoko dute 
hildakoen senideek, odolkidetasunezko bigarren mailara arte, eta atentatu terrorista 
bat jasan duten baina lesiorik pairatu ez duten pertsonek. Berritasun aipagarria da 
araudiaren hartzaileen artean mehatxatutako pertsonak ere sartu izana.

Azkenik, aipatzekoa da 4/2015 Legea, Delituaren Biktimaren Estatutuarena20, eta 
1109/2015 Errege Dekretua, abenduaren 11koa, Legea garatzen duena eta Delituaren 
Biktimen Laguntza Bulegoak zehatz araupetzen dituena. 

Europako araudiarekin bat etorrita, arau hori 2. artikuluan bildutako irizpideak 
betetzen dituztenei aplikatuko zaie:

“2. artikulua. Esparru subjektiboa. Biktimaren kontzeptu orokorra

Lege honen xedapenak aplikatzekoak izango dira:

_
17
Horrez gain, aipatu behar 
dugu 2004an Terroris-
moaren Biktimei Babesa 
Emateko Goi Komisariot-
za sortu zela, abenduaren 
17ko 2317/2004 Errege 
Dekretuaren bidez. 
Organo hori Gobernuko 
Presidentetzaren mende 
zegoen zuzenean, eta, 
besteak beste, Estatuko 
Administrazio Orokorreko 
organo eskumendunen 
jarduketen jarraipena 
egiten zuen, koordinatu 
egiten zituen eta lankide-
tzan aritzen zen, terror-
ismoaren biktimei arreta 
eta laguntza emateko. 
Hala ere, handik bi urtera, 
organo hori ezabatu 
egin zen, irailaren 8ko 
990/2006 Errege Dekretu-
aren bitartez.

_
18
Bortxazko edo Nahitaez-
ko Desagertzeei buruzko 
Nazio Batuen Lantaldear-
en txostena. Espainiako 
misioa. NBEren dok.: A /
HRC/27/49/Add.1, 2014ko 
uztailaren 2koa.

_
19
671/2013 Errege 
Dekretua, irailaren 
6koa, 29/2011 Legearen 
Araudia onartzen duena.

_
20
Europako Parlamentu-
aren eta Kontseiluaren 
2012/29/UE zuzentaraua, 
2012ko urriaren 25ekoa, 
espainiar ordenamendu-
ra ekartzekoa
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a) Zuzeneko biktima gisa, bere buruaren edo ondarearen gaineko kalterik 
pairatu duen pertsona fisiko ororentzat, bereziki delitua egiteak zuzenean eragindako 
lesio fisikoak edo psikikoak, kalte emozionalak edo kalte ekonomikoak badira.

 b) Zeharkako biktima gisa, delitu batek zuzenean eragindako pertsona baten 
heriotza edo desagerpena dagoenean, egitateen erantzuleak badira izan ezik:

1.a Legez edo izatez bananduta ez dagoen ezkontidearentzat eta hiltzeko edo 
desagertzeko momentuan haiekin batera bizi ziren biktimaren edo legez edo izatez 
banandu gabeko ezkontidearen seme-alabentzat; heriotza edo desagertzea gertatu 
arte biktimari afektibitatezko antzeko harremanagatik lotuta zegoen pertsonarentzat 
eta biktima hil edo desagertu zenean berarekin bizi ziren horren seme-alabentzat; 
zaintzapean zituen guraso eta ahaideentzat –lerro zuzenean edo alboko lerroz 
hirugarren graduaren barruan– eta haren tutoretza edo kuradoretzapean edo familia-
harreraren araubidepean dauden pertsonentzat.

2.a Aurrekorik izan ezean, lerro zuzeneko gainontzeko senideentzat eta anai-
arrebentzat, horien artean biktimaren legezko ordezkaritza duena lehenetsita.

Lege honen xedapenak ez zaizkie aplikatuko delituaren ondoriozko kalteak 
nozitu dituzten hirugarrenei”.

AUTONOMIA-ERKIDEGOKO LEGERIA

Biktimek dituzten eskubideen errekonozimenduaren arloko jarduna 
terrorismoaren biktimei zuzendutako laguntzen programa batekin hasi zuen Euskal 
Autonomia Erkidegoak; 221/1988 Dekretuak, abuztuaren 4koak, arautu zituen 
laguntza horiek. Honako laguntza hauek jasotzen zituen dekretuak: lehentasunezko 
laguntza psikopedagogikoa Eskolaurreko eta OHOko ikasleentzat; ikasketa-bekak; garraio 
eta jantokirako laguntzak; doako osasun-laguntza halako laguntza baten onuradun ez 
ziren kaltetuentzat; enpresei zuzendutako laguntzak, abal eta diru-laguntzen bidez; 
partikularrei zuzendutako laguntzak, beren ondasunei kalte egin zaienean.

Hainbat urtean eztabaida sakonetan sartuta ibili ondoren, esparru honetako 
araudia osatu egin zen 2008an azkenean, ekainaren 19ko 4/2008 Legea, Euskadiko 
Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egitekoa, onartuta. Arau 
horren xedea ETAren biktimei ez ezik beste talde armatu batzuen biktimei ere laguntza 
eta babesa ematea da, hala nola GALen, eskuin muturreko taldeen eta beste talde 
parapolizial21 batzuen biktimei. Lege-testuan, III. Titulua nabarmentzen da, biktimei 
zuzendutako laguntzei buruzkoa, non terrorismoaren biktimei laguntza integrala ematera 
zuzendutako neurrien multzoa jasotzen den (kalte materialak erreparatzeko laguntzak, 
laguntza eta tratamendu mediko eta psikologikoa, hezkuntzarako laguntzak, etxebizitza 
eta enplegurako laguntzak22.

2010eko abenduaren 15ean, azaroaren 9ko 290/2010 Dekretua, terrorismoaren 
biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen duena, argitaratu zen EHAAn (239. 
zk.). Araudi horren bidez, 4/2008 Legeko III. Tituluan jasotzen den edukia garatu zen, 
eta han aurreikusitako babes-sistemaren eta laguntza integralaren aplikazioan aurrera 
egitea lortu zen horrela.

_
21
 “Parapolizial” terminoa 
gero eta gehiago erabilt-
zen da, eta, Eusko Jaurlar-
itzaren Giza Eskubideen 
Zuzendaritzak kaleratut-
ako txostenaren arabera, 
hauek hartzen ditu 
barnean izendapen hor-
rek: “bereziki trantsizio 
politikoaren urteetan eta 
80ko hamarkadako lehen 
urteetan segurtasun-in-
darren adostasunarekin 
eta zenbaitetan segur-
tasun-indarren zuzeneko 
parte-hartzearekin (ekint-
za klandestinoetan parte 
hartuz edo segurtasun-in-
dar gisa bete beharreko 
zereginetatik kanpo, 
baina laguntza aktibo edo 
pasibo batekin) jardun 
zuten kolektibo edo 
taldeak”. 2008ko ekaina, 
307. or.

_
22
DE LA CUESTA, 31-32. or.
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Aipatutako arau horretan aurreikusitako sistema integralaren barnean, hainbat 
neurri hartzen dira esparru hauetan: kalte materialen ordaina emateko jarduketak; 
kalte materialen prebentziorako jarduketak, hala nola mehatxatutako edo jazarritako 
pertsonen etxebizitzetan, establezimenduetan edota ibilgailuetan segurtasun-sistemak 
ezartzea; laguntza juridikoa; osasunaren eremua eta laguntza psikologikoaren eremua; 
irakaskuntzaren eremua; enplegu-politikak; funtzio publikoa (funtzio publikokoak diren 
biktimei hainbat eskubide emateko aukera hartzen du kontuan Legeak); etxebizitzaren 
eremua; eta aparteko laguntzak, Legeak babesten ez dituen premiazko egoera pertsonalei 
edo familiarrei erantzuteko.

Horrez gain, nabarmendu beharra dago azken urteotan esparru arau-emaile 
hori motibazio politikoko indarkeriaren biktimen beste kategoria batzuetara hedatzen 
ere hasia dela, euskal kasuan. Hala, ildo horretatik, Eusko Legebiltzarreko Osoko 
Bilkurak, 2011ko martxoaren 31n, Motibazio politikoko indarkeriak eragindako 
giza eskubideen urraketak eta bestelako sufrimendu bidegabeak jasa dituzten 
biktimei buruzko 61/2011 Legez Besteko Proposamena onartu zuen; aipatutako 
proposamen horretan, biktimok aintzat hartzeko eta haien sufrimendua arintzeko 
neurriak eta ekintzak abiarazteko eskatzen zitzaion Eusko Jaurlaritzari. Ekainaren 
12ko 107/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, 
motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen 
ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima 
horiei ordainak ematekoa, ekarri zuen horrek une hartan; diktadura frankistan Euskal 
Autonomia Erkidegoan bizitako indarkeria-egoerari egiten zitzaion erreferentzia horrela.

Dekretu horrek barnean hartzen zuen denbora-esparru mugatua oztopo zen 1978ko 
abenduaren 29az geroztik izan ziren giza eskubideen urraketen biktimei egia, justizia 
eta erreparaziorako zituzten eskubideak betetzeko. Beraz, eta biktima horiei laguntzeko 
asmoarekin, berriki 12/2016 Legea, uztailaren 28koa, onartu da, Euskal Autonomia 
Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria-
egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta 
erreparazioa ematekoa; 1978ko abenduaren 29tik 1999ko abenduaren 31ra bitartean 
eta motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan izan diren giza eskubideen 
urraketen biktimei aitorpena egin eta ordaina eman nahi zaie horrela.

12/2016 Legeak hiru baldintza xedatzen ditu, giza eskubideen urraketa bat lege 
horren aplikazio-eremuan sar dadin: a) motibazio politikoko indarkeria-egoera batean 
gertatu izana; b) urraketa horretan funtzionario publikoek nahiz norbanakoek parte 
hartu izana, hala taldean jardunez nola bakarka; eta, c) giza eskubideen urraketaren 
ondorioz pertsonen bizitzari edo osotasun fisiko, psikiko, moral zein sexualari kalte egin 
izana. Gainera, Legean jasotzen diren giza eskubideen urraketak direla-eta aurkeztutako 
salaketak ikertu ez diren kasuetan, Legearen aplikazio-eremuan sartuko litzateke 
defentsa-gabezia ere.

Azkenik, nabarmendu beharra dago 12/2016 Legeak, biktimei laguntza 
ekonomikorako eta osasun-laguntza egokia jasotzeko eskubideak bermatzeaz gain, 
beste eskubide batzuk ere ematen dizkiela, errekonozimendu publikorako eskubidea 
edota egia jakiteko eskubidea, esate baterako. Kontuan hartuta, betiere, jasandako 
bidegabekeriaren errekonozimendurako lehen bide bat dela kalte-ordaina, baina ez 
bakarra.

Arau-esparrua: biktima kontzeptua eta haren eskubideak
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Argi eta garbi ikusi ahal izan denez, bada lege-esparru oso bat, nazioarteko arauetan 
oinarritzen eta autonomia-erkidegoko legedian garatzen dena, biktimen eskubideak 
babesteko eta defendatzeko xedez. Hala ere, ñabardura bat egin nahi dugu: gai horren 
inguruan estatuan eta autonomia-erkidegoan dauden arauek ez dituzte kontuan hartu 
orain arte euskal kasuan izan diren biktima guztiak.

Ildo horretatik, ETAren indarkeriaren biktimek, Terrorismoaren Biktimekiko 
Elkartasunerako Legea (1999) onartu zenetik, lege-esparru bat izan dute, eta esparru hori 
indartu egin da gerora Euskadiko Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa 
egiteko Legearekin (2008) eta, 2011n, Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Osorik 
Babesteko Legearekin. Dena den, Segurtasun Indarrek –edo horien adostasunarekin−, 
eskuin muturreko taldeek eta talde parapolizialek eragindako indarkeriaren biktimen 
kasuan, esan beharra dago horietako gehienak ez direla behar bezala errekonozitu. Hala 
ere, ezin da ukatu giza eskubideen zapalketa larrien biktima direla, bizitzeko eskubideari 
edota osotasun fisiko eta psikikorako eskubideari dagokienez, esaterako, eta azken kasu 
horretan leudeke torturarekin lotutako kasuak. Tratu anker, gizagabe eta iraingarririk ez 
jasotzeko eskubidearekin lotutako urraketak nahitaez jaso beharrekoak dira, ez baitzaie 
batera jaramonik egin horrelako salaketei: ez dira ikertu, eta salaketen ia % 100 artxibatu 
egin dira.

2017ko abenduan aurkeztu ziren Euskadin gertatutako tortura eta tratu txarrak 
ikertzeko proiektua (1960-2014), Kriminologiaren Euskal Institutuak Eusko Jaurlaritzaren 
aginduz eginiko lana.23 Ikerketak baieztatu egin du torturen eta/edo tratu txarren 4.113 
salaketa motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan. Ikerketa honek argia eman 
du ezkutuan iraun duen eta ukatu egin den fenomenoaren inguruan, eta gogoan hartu 
behar da egoera horrek berbiktimizatu egin dituela ukitutako pertsonak.

Esan beharra dago, dena den, biktimen eskubideen aitortza eta babesaren 
esparruko asimetria hori konpentsatu egin dela, neurri batean, azken sei urteotan. 
Ekainaren 12ko 107/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra 
bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen 
ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei 
ordainak ematekoa, onartuz lehenengo. Eta, berrikiago, beste hau onartuz: 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 ematekoa. Bi arauon bidez, giza eskubideak 
zapaldu zaizkien biktimek–segurtasun-indarrek, eskuin muturreko taldeek eta talde 
parapolizialek 1960tik 1999ra bitartean egindako giza eskubideen urraketen biktimek–, 
lege-esparru bat dute bere errekonozimendurako.

Aipatutako 107/2012 Dekretuaren babespean biktima-aitorpena erdiesteko 
aurkeztutako 239 eskabideetatik 187ri baiezkoa eman zitzaien (hots, aztertutako kasuen 
% 78,24ri). 

Euskal Autonomia Erkidegoko 12/2016 Legeari dagokionez, Estatuko Abokatutzak 
konstituzio-kontrakotasun errekurtsoa jarri zuen haren aurka, eta Konstituzio Auzitegiak 
izapidetzeko onartu. Gobernuak, bere idazkian, Konstituzioaren 161.2 artikulua aipatu 
zuen, eta horrek Legearen zenbait artikuluren indarraldia eta aplikazioa etetea ekarri 
du; besteak beste, kaltetutako pertsonen eskaerak ebazteaz arduratzen den Balorazio 
Batzordearen funtzionamenduari buruzkoak. 2019an akordio batera iritsi ziren 
Espainiako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza, baina zenbait polizia-sindikaturen, PPren 
eta Ciudadanosen helegiteak falta ziren. 2020ko uztailean, Auzitegi Konstituzionalak 
Ciudadanosek euskal legeari jarritako konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa ezetsi 
zuen, eta Ebaluazio Batzordea martxan jarri zen. Batzorde horrek biktimen testigantzak 
jasotzen ditu irailetik.

_
23
Dokumentua lotua 
honetan eskura daiteke:
https://www.irekia.
euskadi.eus/uploads/
attachments/10774/
CONCLUSIONES_-_
Investigacion_tortura-
malos_tratos_18-12-2017.
pdf
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Aldi berean, 2019an, Konstituzio Auzitegiak helegitea jarri zion Nafarroako 
Parlamentuak onartutako martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legeari, eskuin muturreko 
taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motibazio politikoko ekintzen biktimei 
errekonozimendua eta ordaina emateari buruzkoari.

Arau-esparrua: biktima kontzeptua eta haren eskubideak
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5.1.- LEGAZPIN/KO ERAILDAKO PERTSONAK

Bi dira Legazpin bizitzeko eskubidea urratu dieten pertsonak, txosten honek barne 
hartzen duen eremuan eta Giza Eskubideen nazioarteko zuzenbidearen arauetan eta 
legeetan jasotako biktimaren definizioaren arabera. 

Biktima Data Adina Egilea

Antonio de Frutos Sualdea 1976/05/03 44 urte ETAm

Juan José Pacheco Cano 1988/10/15 26 urte ETA

ETA: Euskadi Ta Askatasuna

ETAm: ETA Militar

****

Heriotza eragin duten beste sufrimendu batzuei buruzko azalpen-oharra24: 

• Herrian ikerketa gehiago behar duen kasu bat dago, gertatu zen baldintzengatik.  Josu Mu-
jika ETApm-ko kidea Polizia Armatuak tiroz hil zuen, operatibo batean harrapatu ostean. 

• Gainera, txosten honetan beste 2 heriotza-kasu ere jaso dira, “Beste indarkeria- eta 
sufrimendu-gertaera batzuk” atalean. Nazioarteko estandarretan giza eskubideen 
urraketa gisa tipifikatuta ez dauden kasuak, baina lan honetan txertatu behar 
direnak motibazio politikoko indarkeriaren ondorio direlako, hala nola ETAm-
eko Luis Mari Zabaleta Mendiaren kasua, Guardia Zibilarekin Pasaian izandako 
enfrentamendu batean hil zena; eta Ramón Gil Ostoagarena, udalerriko plater-
tiro zelaian bere buruaz beste egin zuena, ETAko kide izateagatik 13 urteko 
kartzela egonalditik irten eta gutxira, zigorraren hiru laurdenak beteta zituela.  
 
Horrez gain, Angel Mari Lete Etxaniz 1980ko hamarkadan Frantziatik Afrikara 
deportatutako militantea ere aipatzen da atal honetan, legezko egoerari buruzko 
ziurgabetasun juridiko egoera batean egon bait zen bere heriotzera arte.

• Bada beste heriotza bat, osasun mentala edo fisikoa ahultzearen ondorio : ETAko 
komando batek bere zerrendan zeukala jakin ondoren bizitza ohiturak aldatzera 
behartuta pertsekuzio-mania nozitzera iritsi zen Guardia zibil batena.

_
24
Gertaera horien 
erreferentziak 6.1. 
atalean garatzen dira.
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5.2 . - BIZITZEKO ESKUBIDEA URRATU ZITZAIEN BIKTIMAK

Antonio de Frutos Sualdea

Antonio de Frutos Sualdea Guardia Zibileko 44 urteko kaboa Valtiendas (Segovia) 
herrikoa zen. Maria Martin Peñarekin ezkonduta zegoen eta hiru alaba zituen: Maria 
Jesus, Teresa eta Antonia, hamabi, hamar eta zazpi urtekoak, hurrenez hurren. 1963an 
sartu zen Guardia Zibilean eta Bergarako kuartela izan zuen lehen helmuga. Segoviako 
beste kuartel batetik igaro ondoren, 1971ean kabo mailara igo eta Legazpiko Guardia 
Zibilaren kuartelera destinatu zuten.

1976ko maiatzaren 3ko goizeko 9:30etan, sarjentu bat eta hiru Guardia Zibil 
Urtatzako urtegira zuzendu ziren ibilgailu batean. Urtegi hori Legazpitik bi kilometrora 
dago, eta haren euste-horman, erdialdera, ikurrina bat ezarria izan zen. Bandera, ia bi 
metro luze, masta bati lotuta zegoen, eta haren ondoan pakete susmagarri bat; guardia 
zibilek lehergailu bat izan zitekeela pentsatu zuten. Beharrezko azterketa egin ondoren, 
kuartelera itzuli ziren nagusiei horren berri ematera. Haiek urtegira beste patruila bat 
bidaltzea erabaki zuten, Antonio de Frutos buru zela, inguru haietara inor hurbil ez zedin. 
Urtegian zeudela, zaindariak jakinarazi zien 05:00ak aldera leherketa bat entzun zuela. 
Antonio Trigueroren autoa suntsitu zuen lehergailua zen, herriko frontoiko ostalaritza-
establezimendua zeraman pertsona bera.

Kuartelean jakingo ez zutelakoan, Antonio de Frutos kaboak beste guardiei 
ikurrinaren ondoan egoteko eta segurtasun-hesi bat muntatzeko agindu zien, bera 
Trigueroren autoaren eztandaren berri ematera Legazpira zihoan bitartean. 200 bat 
metro egin eta urruneko aginte bidez eragindako, bide bazterrean zegoen Goma2-z 
osatutako lehergailu batek bete-betean jo zuen bere ibilgailua. Autoa suntsituta geratu 
zen eta Antonio de Frutos unean hil zen, autotik hamar bat metro airean aterata.

Guardia Zibilak dispositibo handi bat jarri zuen martxan inguruko mendietan, 
helikoptero eta guzti, atentatuaren egileak aurkitzen saiatzeko, eta ikurrinari atxikitako 
lehergailua kontrolpean lehertu zuen. Hil-kapera Legazpiko Guardia Zibilaren postuan 
ezarri zen. Santikutz jaiak bertan behera geratu ziren.

Maiatzaren 4an hileta elizkizunak egin ziren: lehena Legazpiko Jasokundeko Andre 
Mariaren elizan, eta bigarrena jaioterrian, Valtiendas-en (Segovia). Honetara Guardia 
Zibileko goi-kargudunak bertaratu ziren. Hileta honetan, Antonio de Frutosek, polizia, 
militar eta Segoviako probintziako merituaren dominak jaso zituen. Alarguna eta alabak 
Madrilera joan ziren bizitzera.
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Juan Jose Pacheco Cano

Juan Jose Pacheco Canok 26 urte zituen eta Caceresen jaioa zen. Lan bila 
Tolosara etorria zen familiarekin. Lanbide Heziketa ikasi zuen eta Tolosako Papeleran 
lan egin zuen, krisia zela eta itxi zuten arte. Lanik gabe geratu ondoren, ertzain izateko 
oposizioetara aurkeztea erabaki zuen eta Arkauteko akademian sartu zen, bosgarren 
promozioan. Atentatua gertatu zenean zortzi hilabeteko semea zuen, Dani.

Pacheco lehenengo Beasainen egon zen destinatua, baina bere bizilekua Lazkaora 
aldatu zuenean Zumarragako Ertzaintzaren basera bidali zuten. Erne sindikatuko kidea 
zen. Herri horretan lanean hiru hilabete zeramatzala, 1988ko urriaren 16an hil zen Irun-
Madril trenbidean, Brinkolako tunelaren parean jarritako bonba baten ondorioz. Egun 
hartan, ETAk DYAri eta Renferi jakinarazi zien lehergailu bat jarria zutela trenbidean. Hori 
dela eta, Ertzaintzako agintariek Juan José Pacheco, José García Villanueva, José Zarragoitia 
eta Luis Antonio Fernández Amor agenteei agindua eman zieten aipatutako lekura joan 
zitezen, lehergailuak indargabetzen espezialistak ez ziren arren. 04:00ak aldera, ertzainak 
inguruak miatzen ari zirela, bi lehergailuk egin zuten eztanda, agenterik zauritu gabe, 
baina tunela ikuspenik gabe utzi zuten. “Guztia kea zen – Dio Rosak, Juan Jose Pachecoren 
arrebak –segada bat zen, irteten saiatu ziren, eta orduan... Nire anaiak esan zuen: “Itxaron 
hemen, ez mugitu ea irteeraren bat ikusten dudan...” Eta joan zen eta esan zuen: “Hemen 
irteera bat dago” eta Pam! Bonba tranpa zen, nahita hiltzeko prestatua25. Hiru kilo Amonalez 
osatutako lehergailuak Juan Jose Pacheco bertan hil zuen, eta beste hiru ertzainek zauri 
arinak jasan zituzten. Guardia Zibilak laugarren lehergailu bat indargabetu zuen.

Zumarragako ertzain-etxean hil-kapera jarri zen, eta hileta Tolosako Santa Maria 
parrokian egin zen, hurrengo egunean. Ekitaldian hainbat kargu publiko izan ziren, 
tartean Jose Antonio Ardanza, orduko lehendakaria.

Atentatuaren helburua Renfe enpresaren aurka zela eta Juan Jose Pachecoren 
heriotza “istripua” izan zela komunikatu zuen ETAk egun batzuk geroago. 1997an Auzitegi 
Nazionalak bost ETA kide zigortu zituen atentatu honengatik. ETAk eraildako hirugarren 
ertzaina izan zen.

_
25
Erredakzio talde honek 
Rosari, Juan José Pacheco 
Canoren arrebari 
egindako elkarrizketatik 
ateratako zatia.
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5.3.- GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK ZENBAKITAN

Bizitzeko giza eskubidearen urraketa hamarkadatan

Egilea 70eko hamarkada 80ko hamarkada

ETAm, ETA 1 1

GUZTIRA 1 1

Seme alaba kopuru eta adinaren arabera

Egilea
40 urtetik 
beherako 
biktimak

40 urtetik 
gorako 

biktimak

Aita gabeko 
alabak

Aita gabeko 
semeak

ETAm, ETA 1 1 3 1
GUZTIRA 1 1 3 1

2 4

• Antonio de Frutos Sualdearen hilketaren ondoren, bizitza ez zen batere erraza 
izan Maria, bere alargunarentzat eta bere hiru alabentzat. “Ez nuen lorik egiten, eta 
buelta ematen saiatzen nintzenean, berak gogorrago heltzen zidan. Nik pentsatzen 
nuen: gaixoa... a zer larritasuna izango duen. Pentsatuko du: nire aita eraman 
badute, ama behintzat ez didate kenduko26”. Familiari bizitzeko geratu zitzaion 
pentsioaren ondorioz, Mariak erlijiosoek zuzendutako Valdemoroko Guardia 
Zibilaren Umezurtz Eskolan sartu behar izan zituen neskatoak, eta ikasketak 
amaitu arte egon ziren bertan, laurogeiko hamarkadan ondo sartuta. “Ez nuen 
beste erremediorik izan. Nire bizitzako erabakirik mingarriena izan zen27 “.

• Juan Jose Pacheco Canoren kasuan, atentatua baino urtebete lehenago 
ezkondu zen eta 8 hilabeteko semea zuen, Dani. Bere arrebak dioenez: “Oso 
gaizki pasatu zuen txikitan, psikologoetan ibili zen (...) Nire iloba Villabonan bizi da, 
mutil xarmagarria da... Begira, izaeran [anaia] pixka bat gogorarazten dit, on puska 
delako eta igandero joaten da [ama bisitatzera], ez du hutsik egiten, bi haur ditu orain 
berak, eta hor dabil... aulkian jasotzen du [ama], terrazara eramaten du eta bere 
haurrekin egoten da”.

Gertakarien lekuagatik

Egilea
Legazpin gertatutako 

heriotze edo 
atentatuak

Legazpitik kanpo 
gertatutakoak

ETAm y ETA 2 0

GUZTIRA 2 0

• Bi atentatu hilgarriak herrian bertan gertatu ziren; bata Urtatzako urtegian eta 
bestea Renfe-ren Irun-Madril trenbideko tunel batean, Brinkola auzoaren parean.

_
26
Libertad Digital. 
03/05/2011.

_
27
Ibidem.
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Jaioterriaren arabera

Egilea Legazpin jaiotakoak Legazpitik kanpo 
jaiotakoak

ETAm , ETA 0 2

GUZTIRA 2

• Bi biktimetako bat ere ez zen Legazpikoa. Antonio de Frutos Sualdea, Valtiendas 
herrikoa zen, Segoviakoa, eta Guardia Zibilaren kuartelean zegoen, familiarekin 
batera. Juan José Pacheco Cano Caceresekoa zen, baina familiarekin Tolosara 
etorria zen mantenu bila. Lazkaora joan zen bikotekidearekin ezkontzean, eta 
Zumarragako ertzain-etxera bidali zuten.

Egoera zibila

Egilea Zibila Guardia 
zibila Ertzaina

ETAm, ETA 1 1

GUZTIRA 2

• Antonio de Frutos Sualdea Guardia Zibileko lehen kaboa zen, eta Juan José 
Pacheco Cano ertzaina, Ertzaintzaren kidegoan sartu berria.

5 .4 . -  OSOTASUN FISIKO, PSIKIKO ETA MORALAREN 
URRAKETAK 

Datuak babesteko politika eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko 
Zuzendariordetza Nagusiak oraindik ebatzi gabeko eskariak eta auziak dituela eta, ez 
dago zauritutako biktimen zerrenda ofizial publikorik. Zenbait erakundek datu globalak 
eskuratu ahal izan dituzte, baina ez dago publikoki ezagutarazitako herriz-herriko izenik.

Gure landa-lana da, hainbat artxibo, hemeroteka eta argitalpenetan ikertzea eta 
Legazpin egindako 11 testigantza eta 29 topaketekin alderatzea. Horri esker, honako 
ikuspegi hau ezagutu dezakegu: Atal honetan, zapuztutako atentatu 1 zenbatu dugu; 4 
pertsona zauritu: 3 ertzain eta Uren Zerbitzuko arduradun bat; 5 bahitutako pertsona 
estortsiorako; pistolaz atrakatutako langile bat, zeraman dirua lapurtzeko; eta beste 2 
pertsona bahitu edo/eta isolatutako parajeetan lotuak, haien autoa atentatu batean 
erabiltzeko.

Giza eskubideen urraketak Legazpin



38

Zapuztutako atentatua

Data Biktima Ondorioak Egilea

1975/09/12 Legazpiko Guardia 
Zibilaren kuartela Kristal hautsiak ETApm

• 1975eko abenduaren 9an, gauerdian, Legazpiko kuarteleko bi guardia zibilek 
kuartela inguratzen duen atzeko angeluan lehergailu bat aurkitu zuten. 
Sarjentu-komandanteari abisua eman ondoren, agenteek bonba zelai batera 
eraman eta zulo batean utzi zuten. Bertan, modu kontrolatuan leherrarazi 
zuten, eta kalte materialak baino ez zituzten eragin, hala nola kristalak haustea. 
Lehergailua 8 kilo inguruko plastikozko kutxa bat zen, metraila ugari zuena.

ETA-K ATENTATUETAN ZAURITU EDO BAHITUTAKO 
PERTSONAK 

Pertsona zaurituak

Data Biktimak Ondorioak Egilea

1975/09/14 Albino Cordoba Gómez
Larriki zauritua 
lehergailu baten 

eztandagatik
ETApm

1988/10/16
Luis Antonio Fernandez 

Amor

Arin zauritua 
lehergailu baten 

eztandagatik
ETA

1988/10/16 Jose Zarragoitia
Arin zauritua 

lehergailu baten 
eztandagatik

ETA

1988/10/16 Jose Garcia Villanueva
Arin zauritua 

lehergailu baten 
eztandagatik

ETA

GUZTIRA 4

• 1975eko irailaren 14an, Albino Cordoba Gomez Ur Zerbitzuko arduraduna zauritua 
gertatu zen, lesio larriekin ETApm-ko lehergailu batek eztanda egin ondoren, 
Bikuña auzoan ikurrina bat kentzera zihoanean. Tolosako ospitalera eraman 
zuten lehenik, eta Donostiako erresidentziara gero. Txosten medikoaren arabera, 
traumatismo anizkoitza zuen beso batean eta bi hanketan, eta osasun-egoera 
larritzat jo zuten.

• Hiru ertzain, Luis Antonio Fernandez Amor, Jose Zarragotia eta Jose Garcia 
Villanueva zauritu ziren Juan Jose Pacheco Cano hil zen atentatuan, Irun-Madril 
trenbideko tunelean, Brinkolako tunelaren parean. Zauritutako ertzainetako 
batek tinpano haustura nozitu zuen eta erretiroa eskatu behar izan zuen.
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Bahitutako pertsona

Data Biktima Ondorioak Egilea

1983/10/01 Miguel Echeverria 
Alcorta

Eskatutako ordainaren 
ondoren 7 egunen buruan 

askatua.

ETApm
VII Asanblada

GUZTIRA 1

• 1983ko urtarrilaren 10ean, ofizialki disolbatua zegoen ETApm VII. Asanbladak, 
Donostiako Urbieta kaleko bere etxean bahitu zuen Miguel Echeverría Alcorta, 21 
urtekoa, Donostiako Goi Eskolako ingeniarien lehen mailako ikaslea eta Patricio 
Echeverría enpresariaren biloba. Bahitzaileek gutun bat eman zioten familiari, non 
zazpi eguneko epean 125 milioi pezeta eta bi milioi libera frantziar jasotzea eskatzen 
zuten gaztea askatzeagatik. Urtarrilaren 17an, Miguel Echeverria Zeraindik gertu 
askatu zuten, eskatutako erreskatea ordaindu ondoren.

Ikerketa eta argitasun gehiago behar duen kasua

Data Biktima Ondorioak Egilea

1980/12/20
Ignacio Alustiza 

Igarzabal eta bere 
familia.

Ordu batzuk bahituta 
izan ondoren askatu 

zituzten.
Ezezagunak

TOTAL 1

• 1980ko abenduaren 20an, bi pertsona armatu kaputxadun Ignacio Alustiza 
Igarzabalen etxera joan ziren, Legazpiko Aurrezki Kutxa Probintzialaren 
sukurtsaleko zuzendaria berau, Kale Nagusiko hirugarren zenbakian aurkitzen 
zena. Une horretan, emaztea eta 9 eta 7 urteko bi seme zeuden etxean. 
Erasotzaileek familia etxean atxiki zuten gau osoan, eta lehergailu bat jarri 
zioten Alustizari bularrean. Goizean, sukurtsalera joan eta egoeraren berri eman 
zien langileei; kutxa gotorra ireki ondoren, lapurrek zazpi milioi pezeta eraman 
zituzten. Erredakzio talde honek ez du gertakarien egiletzaren berririk izan, eta, 
beraz, kasu honek ikerketa gehiago beharko lukeela uste du.

Pertsonak pistolaz bahitzea, autoak eta/edo dirua lapurtzea, 
atentatuak, lekualdaketak edo ihes egiteko erabiltzeko.

Data Biktimak Ondorioak Egilea

1979/01/30 Herritar 
bat

Auto maletategian sartu eta atentatu 
hilgarri baten ondoren autoa abandonatu 

zuten.
ETAm

1989/08/07
Tomas 
Beloki 
Iraola

Zuhaitz bati katez lotua. ETA

GUZTIRA 2
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• 1979ko urtarrilaren 30ean, ETAm-eko kideek ibilgailu baten jabea Zumarragako 
gasolindegi batean depositua betetzera behartu zuten, eta ondoren maletategian 
sartu. Modu horretan, Antzuolara eraman zuten, eta horrela eduki zuten, harik 
eta erasotzaileek Antzuolan Jose Artola Goicoechea Hernaniko bizilaguna eta 
merkataritzako ordezkari zenaren aurkako atentatu hilgarria egin eta ibilgailuarekin 
ihes egin zuten arte. Ondoren autoa abandonatu zuten, eta bi orduren buruan 
ibilgailuaren jabeak maletategiaren sarraila behartu eta irtetea lortu zuen.

• 1989ko abuztuaren 7an, ETAk Tomas Beloki Iraola bahitu zuen eta pistolaz Donostiako 
erresidentziaren irteeran, bere Peugeot 309 gorrian sartzera zihoala, osasun-
zentroan bisita bat egin ondoren. Suzko armaz mehatxatu, eta Miramongo parkeko 
zuhaitz bati kateekin lotuta utzi ondoren, ibilgailuarekin ihes egin zuten. Goizaldeko 
bostak aldera lanera zihoan gizon batek aurkitu zuen. Estatuko Segurtasun Indarrek 
Donostiako pasealeku Berrian aurkitu zuten autoa. Lehergailua jarria zuen, bi 
butano-bonbonetan lehergaia eta metraila sartuta zituela.

Lapurretak

Data Biktimak Ondorioak Egilea

1975/03/25
La Salle ikastetxeko 

erlijiosoak. 
Ez dago kalte pertsonalik ETApm

1975/04/02 COEL enpresako langile 
bat. Ez dago kalte pertsonalik ETApm

• 1975eko martxoaren 25ean, Artzain Onaren La Salle  ikastetxeko erlijiosoek 
ETApm-en lapurreta armatu bat jasan zuten, eta mehatxupean, ikastetxean 
zituzten inprimaketa-makinak entregatzera behartu zituzten.

• 1975eko apirilean, COELeko industria-langile bati lapurreta egin zioten bankutik 
ateratako 375.000 pezeta zeramatzala; dirua langileen soldatak ordaintzeko zen. 
Lapurreta gertatu zen unean, langile batzuk gertatutakoaren lekuko izan ziren, 
eta lapurrak autoz jazartzea erabaki zuten. Ia harrapatu zituzten Atagoitin, baina 
lapurrek pistolaz egindako tiro batek lapurtutakoa berreskuratzeko saiakera 
bertan behera utzi arazi zien. Polizia Indarrek ETApm-ko kideei leporatu zieten 
lapurreta.

ESTATUKO SEGURTASUN INDARREK ETA/EDO POLIZIA 
AUTONOMIKOAK ZAURITUTAKO PERTSONAK

Legazpin Ordena Publikoko Indarrek emandako hainbat jipoiren berri jakin izan 
da. Zehaztu gabeko kasu batzuetan, hainbat arrazoirengatik Guardia Zibilaren kuartelera 
joateko deia jaso zuten pertsonak kolpatu eta zauritu izan dira, Jesus Barandiaran taxilariari 
gertatu zitzaion bezala. Era berean, manifestazioetan, grebetan eta protestetan parte 
hartutako hainbat herritar ere zaurituak izan dira Segurtasun Indarrak eta Ertzaintza 
medio, besteak beste, Jose Manuel Eceolaza.
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Segurtasun Indarrek edo Polizia Autonomikoak larriki 
zauritutako pertsonak

Data Biktima Egilea Ondorioak

1977/01/05 Jesus Barandiaran Lacunza Guardia 
Zibila

Aurpegi eta eskuin 
begian zauriak 

ukabilkadengatik

1991/08/30 Jose Manuel Eceolaza Suárez Ertzain-
tza

Begia galtzea gomazko 
pilotakadagatik

• 64 urteko Jesus Barandiaranen kasua, ez da gertaera isolatu bat, erredakzio-
talde honek jasotako lekukotza batzuen arabera. Udal-buruaren mozioak, aho 
batez onartua 1977ko urtarrilaren 7ko ezohiko bilkuran, hala deskribatzen du: 
“Kontuan hartuta herrian gertatu diren gertaera horiek eta antzeko beste batzuk, 
Alkatetza honek ikusten du auzotarren artean beldur sakona dagoela Guardia 
Zibilaren kuartelean aurkezteko deia jasotzen denean, hitzez eta egitez tratu 
txarrak jasateko28”.

• Jesus Barandiaran Lacunza taxilari ezaguna zen herrian, eta 1977ko urtarrilaren 
5ean telefonoz deitu zuten Guardia Zibilaren kuarteletik, Maria Paz Barandiaran 
Yabar alabaren nortasun-agiriaren bila joateko, egun batzuk lehenago galdu zuen. 
Barandiaran hala joan zen 22:00ak aldera. Kuarteleko sarrerara iristean, inolako 
arrazoirik gabe, ateko zerbitzua egiten ari zen guardia zibilak “zakar iraindu 
eta eraso egin zion”29. Beste agente batzuk bertaratu zirenean, “Erasotzailea 
menderatzea” lortu zuten eta “aurreikusteko zailak ziren ondorioak” saihestu 
zituzten. Brita Paja guardiako medikuak Jesus Barandiaran artatu zuen aurpegian 
eta eskuineko begian jasandako lesioengatik.

• Onartutako udal mozioak, “Zigorgabetasunean babestutako eraso onartezina” 
eta Jesus Barandiaran “bortizki” erasotua izan zela adierazi zuen, izan ere, “Ikustea 
eragozten dion hematoma izugarria dauka begian, eta aurpegian kolpe gogorrak 
jasan izan dituenaren beste seinale batzuk”. Udalbatzak gertakariak salatu 
zituen, Marcelino Gonzalez Sanchez guardia zibila lekualdatzeko eskatu zuen eta 
auzokideei jakinarazi zien “baten bat Guardia Zibilaren kuartelean aurkezteko 
galdatua bada, bertan aurkeztu aurretik, Alkatetza honetan aurkeztu dadila”.

• 1991ko abuztuaren 30ean, Jose Manuel Eceolaza, 19 urtekoa, Elgoibarreko 
festetara joan zen lagun batzuekin autostop egin ondoren. Lehentxeago, 
Ertzaintzak Elgoibarreko Gaztetxea hustutzeagatik antolatutako manifestazioa 
desegin zuen udalerrian. Lekukoen arabera, atzeratuta geratu zen ertzainetako 
batek gomazko pilota bat jaurti zuen, eta Jose Manuel Eceolazaren begia jo zuen, 
taberna batetik ateratzen ari zela. Berehala Elgoibarreko anbulatoriora eraman 
zuten, eta artatu zuen medikuak gertatutakoaren berri eman zion familiari. 
Donostiako Arantzazuko Andre Mariaren Ospitalera eraman zuten larrialdiko 
ebakuntza egiteko, baina zeraman ibilgailuak arazoak izan zituen Elgoibartik 
irteteko, irteera guztiak Ertzaintzak hartuta baitzituen; hiru aldiz aldatu behar 
izan zuten ibilgailua. Ospitaleratuta egon zen astebetez alta eman zioten arte, 
baina ezin izan zuten eskuineko begia salbatu. Ondorio fisikoak eta, batez ere, 
psikologikoak gaur egunarte diraute.

_
28
Legazpiko Udalbatzak 
1977/01/07ko ezohiko 
bilkuran hartutako era-
bakia.

_
29
Kakotxen arteko hori eta 
hurrengoak Legazpiko 
Udalean 1977-01-07an 
zigilatutako dokumen-
tukoak dira. Dokumentu 
hori Jesús Barandiaranek 
sinatu zuen, eta erasoa 
jasan zuen pertsonar-
en etxean jaso zuten 
alkateak eta Udalbatzako 
beste kide batzuek.
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Udalerriko hainbat pertsonarekin egindako elkarrizketen eta kontrasteen ondo-
ren, badakigu Ordena Publikoko Indarrek kargatu eta eraso zituzten manifestarien kasu 
gehiago daudela udalerrian, baina ez da ezagutzen gertatutakoagatik laguntza medikoa 
behar izan zuen zaurituen kasurik. Jende askok saihesten zuen medikura joatea, atxilotu 
eta fitxatu ez zezaten.

• 1976ko irailaren 27an, Jon Paredes Manot (Txiki) eta Angel Otaegiren 
fusilamenduen urteurrenean, manifestazio bat egin zen Legazpin, eta Guardia 
Zibilak manifestarien aurka kargatu eta eraso zituen.

Germán Gereñu Sagastizabalen lekukotasuna: 

—

“Nik dakidanez, Guardia Zibila Toki aurrean zegoen [herriko taberna bat], zain, 
eta gu Elias Elorza zegoen tokian geunden; kuartelera joan ziren, baina berriro irten eta 
mundu guztia jotzen hasi ziren. Ni gogoratzen naizena da Txominen etxabetik pasatzen 
ginenean guardia zibil batzuk zeudela han, nik ihes egin eta ondo astindu nindutela han, 
eta Toki Alai tabernan, jaistean, atea ireki eta sartu ahal izan nintzela “.

• Patricio Echeverrian 1973an eta 1976an egindako grebetan, hainbat langile 
atxilotu zituzten eta tentsio handia bizi izan zen herrian Ordena Publikoko Indarren 
eta langileen artean. Francisco Ramosek gogoan du Patricio Echeverriako greba 
handienean bizi izan zuen pasarte bat, berrogei egun iraun zuena:

—

 “Ni Lazkanon bizi nintzen eta amak ekonomatotik gauzak ekartzeko esan zidan, 
bera ezin bait zen Lazkanotik etorri eta nik eramaten nituen... Amari esan nion: ‘Ziur 
greba egingo dugula gaur’. Eta hala izan zen, goizeko hamarrak aldera irten ginen eta 
ekonomatora joan nintzen, itxita zegoen. Lau lagun hizketan ari ginen ekonomatoaren 
aurrean, eta Guardia Zibila iritsi zen, eta abisurik gabe, plin plan!, bi ostia bakoitzari eta 
horrelaxe... “.

TORTURAK, TRATU TXARRAK EDO EGOERA KRUDEL, ANKER 
EDO UMILIAGARRIAK SALATU DITUZTEN PERTSONAK 

Hurrengo taulan adierazitako salaketen filosofiak egitatezko alegazioen zerrenda 
bat eman nahi du, eta alegazio horiei, gutxienez, arrazoizko erantzun bat falta zaie, 
ikerketa ofizialik ez dutelako, Europako hamaika epaiek berretsi duten bezala.

Legazpiko Memoria Historikoaren Elkartearen arabera, urte hauetan gutxienez 187 
pertsona atxilotu dituzte herri honetan arrazoi politikoengatik, eta horietatik gutxienez 
22 pertsonak (2 emakumek eta 20 gizonek) salatu zituzten torturak, tratu txarrak edo 
egoera krudelak, ankerrak edo umiliagarriak jasan zituztela 30 atxiloketatan (6 pertsonak 
birritan salatu zuten, eta batek, jasan zituen hiru atxiloketetan).

Hurrengo taulan ageri diren kasuak publikoki edo judizialki salatu dira, eta gutxienez 
hiru iturri desberdinen bidez egiaztatu dira30. Herrian jasotako lehen testigantzez gain, 
UPV/EHUko IVAC-KREIk egindako txostena – Euskadin 1960-2014 bitartean izandako 
tortura eta tratu txarrak ikertzeko proiektua – Izan da erabilitako oinarrizko erreferentzia. 

_
30
Tortura eta tratu txarren 
kasuak kontrastatu 
egin dira EHUko 
Kriminologiaren Euskal 
Institutuarekin (IVAC), 
hau da oinarrizko 
erreferentzia, eta 
Euskal Memoriaren 
dokumentazio-
zentroarekin, Legazpiko 
Memoria Historikoaren 
Elkartearekin eta talde 
horrek herrian jasotako 
lekukotasunekin.
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Txosten hori 2017ko abenduan aurkeztu zen, eta Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, 
Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiaren enkarguz egin zen, Paco Etxeberria, 
Laura Pego eta Carlos Martin Beristainen zuzendaritzapean. Pertsona horietako batzuek 
ezin izan dute oraindik testigantzarik eman KREIn, baina haien kasuak datu-basean 
erregistratuta daude.

Badakigu beste salaketa batzuk ere egon direla, baina ez dira txosten honetan 
sartu, biktimak hil direlako edo dauden datuak ezin izan direlako behar bezala egiaztatu. 
Lan hori egiteke dago etorkizuneko txostenetarako.

Ondoko koadroan adierazten diren salaketen arabera, Guardia Zibila 14 kasutan, 
Polizia 11tan, Ertzaintza 4tan eta Frantziako Polizia behin azaltzen dira.

Koadroan ikus daitekeenez, torturak salatu zituzten pertsonen multzotik, 13 aske 
geratu ziren kargurik gabe (horietako batzuk epailearen aurrera ere pasatu gabe), 1 
behin-behineko askatasunean eta 1 aske geratu zen atxilotu eta hiru hilabetera.

 Salatutako kasuak kronologikoki: 

Data Biktima Egilea Ondorioak

1966/04/08
Jose Miguel Gastañares 

Oñate
Guardia Zibila Kartzela

1967/05/-
Jose Miguel Gastañares 

Oñate
Guardia Zibila 3 hilabeteko kartzela

1968/06/06
Victoriano Arrazola 

Elorza
Guardia Zibila Aske kargurik gabe

1975/05/03 Jon Amilibia Urzelai Guardia Zibila Kartzelaratua

1975/04/24
Mikel Amilibia 

Urzelai
CGP-BPS* Kartzelaratua

1975/04/25 Jose Luis Zuhaitz Lasa CGP-BPS* Kartzelaratua

1975/04/25
Joseba Berasategi 

Aizpeolea
CGP-BPS* Kartzelaratua

1975/09/20 Xabier Mayo Ganboa CGP-BPS* Kartzelaratua

1975/09/25
Agurtzane Juanena 

Alustiza
CGP-BPS* Aske kargurik gabe

1976/05/03 Jon Amilibia Urzelai Guardia Zibila Aske kargurik gabe

1978/02/02
Mikel Elorriaga 

Preciado
Guardia Zibila Encarcelado

1979/10/14
Mikel Amilibia 

Urzelai
Guardia Zibila Aske kargurik gabe

1980/05/05
Jose Antonio 

Gurruchaga Leache
Guardia Zibila Kartzelaratua

1982/01/21
Joseba Berasategi 

Aizpeolea
Polizia Nazionala Aske kargurik gabe

1983/09/28
Angel Maria Urrate 

Riallos
Guardia Zibila Aske kargurik gabe

1983/03/29
Patxi Zabaleta 

Telleria
Polizia Nazionala Aske kargurik gabe
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1985/03/11
Mikel Elorriaga 

Preciado
Polizia Nazionala Aske kargurik gabe

1985/03/22 Patxi Gil Ostoaga Guardia Zibila Aske kargurik gabe

1985/03/22
Antxon 

Garcia Goiburu
Guardia Zibila Aske kargurik gabe

1985/09/12
Mikel 

Azarola Guridi
Polizia Nazionala Aske kargurik gabe

1987/01/16
Iñaki 

de Juana Chaos
Polizia Nazionala Kartzelaratua

1987/02/20
Txomin 

Juarez Alonso
Ertzaintza Aske kargurik gabe

1987/10/09
Gurutze 

Galparsoro Arrate
Guardia Zibila Kartzelaratua

1991/10/07
Juan 

Ignacio Delgado Goñi
Ertzaintza Kartzelaratua

1991/10/07
Kepa Mirena Solana 

Arrondo
Ertzaintza Kartzelaratua

1992/11/25
Aitor Ibañez de 
Garatxana Rojas

Guardia Zibila Aske kargurik gabe

1992/12/12
Iñaki 

de Juana Chaos
Guardia Zibila Kartzelaratua

1993/03/03
Ramon 

Gil Ostoaga
Frantziako polizia Kartzelaratua

1994/05/04
Aitor Ibañez de 
Garatxana Rojas

Polizia Nazionala Aske kargurik gabe

1999/05/26
Aitor Ibañez de 
Garatxana Rojas

Ertzaintza Behin behineko 
askatasuna

  

   *CGP-BPS: Polizia Nazionala. Brigada Politiko Soziala.

Zaila da torturaren eta tratu txarren delitua frogatzea; izan ere, delitu-praktika 
hori prestatua dago salatuta ere frogarik aurkezteko aukerarik utzi gabe egiteko. Hortik 
inkomunikazioa. Erredakzio talde honi ez dagokio kasu hauetan sakontzea, baina argi 
uzten dugu Legazpin jaso dugun pertzepzio soziala eta judiziala desberdinak direla, 
eta gero eta gehiago direla delitu hau oso zabaldua izan dela adierazten duten mota 
guztietako ahotsak.

2018ko uztailaren 1ean, ETBk Manuel Pastrana Millán guardia zibilari TV3n31 
egindako elkarrizketa erreproduzitu zuen. Bertan, kazetariak, torturak egin diren eta 
atxilotuak jotzea ohikoa izan den galdetuta, agenteak erantzun zuen: euskaldunak, oro 
har, bigunak dira; pixka bat jotzen zaienean abesten dute, Espainian zigortu ditugu bai, baina 
ez beste herrialde batzuetan bezainbeste…

_
31
ETBk TV3 telebista kateko 
elkarrizketa bat eman 
zuen 2018/07/01ean: 
“Manuel Pastrana guardia 
zibilak torturaren praktika 
aitortzen du”.
https://www.eitb.eus/
es/noticias/politica/
videos/detalle/5703100/
video-el-guardia-civ-
il-manuel-pastrana-recon-
oce-practica-tortura-/
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— Ohikoa al zen atxilotuak jotzea? - Galdetu zion kazetariak.

— “Bueno, ez dugu atxilotu bat kafea hartzera gonbidatuko, Poliziak, Guardia

 Zibilak eta zerbitzu guztiek nola hala atera behar diete (informazioa)”.

— Torturak dira? Hitz egin daiteke torturez? – Galdetu zion berriro.

— “Jakina, noski”. 

Halaber, Deustuko Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak 2017an egindako 
Euskadiko terrorismoari eta giza eskubideen urraketei buruzko unibertsitateko biztanleen 
ezagutza eta diskurtsoak azterlanean jasotzen denez, “Tortura giza eskubideen urraketa 
larria da, eta oso presente dago bake eta bizikidetza-gaiei buruzko eztabaidan. Poliziak 
tortura erabiltzeari buruz galdetu zaienean, gazte gehienek uste dute urraketa hori oso 
ohikoa izan dela, erantzunen % 70 era iritsi delarik. % 15ek uste du “noizbehinka” erabili 
dela, eta % 1ek soilik uste du ez dela erabili. ‘Ez daki, ez du erantzuten’ % 14ra iristen da32”.

Legazpiri dagokionez, erredakzio-talde hau bi aldiz bildu zen Mikel Amilibia 
Urzelairekin. 1979an, Madrilen prentsaurreko batean, salaketa publikoa jarri zuen 
pertsonetako bat izan zen. Prentsaurreko horretan, astebetez fisikoki eta psikologikoki 
torturatu zutela salatu zuen, 1979ko urriaren 14an akats batengatik atxilotua izan 
ondoren, lehenik Antiguako Guardia Zibilaren Komandantzian, Donostian, eta gero 
Gobernu Zibilean.

“Akats baten ondorioz atxilotu ninduten, ni jada ez nengoen lotuta, Euskadiko 
Ezkerran nengoen. “Kantatzen” ez nuenez, ezer ez nekielako, denetarik egin zidaten. 
Egun batean, bainera, poltsa, elektrodoak, ostiak jaso eta flexioak egin ondoren, hankak 
mugitu ere ezin nituela, konortea galdu nuela uste dut. Antza denez erasoaren ondoren 
talde bat atxilotu zuten eta atxilotuetako bati argazki batzuk erakutsi zizkioten eta nirea 
ikusi zuenean “hau” esan zuen. Ni ez nintzen, argi dago, nik ez nuen zerikusirik. Ez zidaten 
sendaketarik egin, dena infektatuta neukan...33 “. 

Mikel Amilibiaren artxibo pertsonaleko argazkia.

—

_
32
Pedro Arrupe Giza Eskubi-
deen Institutua, Deustu 
(2017). Unibertsitateko 
biztanleen ezagutza eta 
diskurtsoak Euskadiko 
terrorismoari eta giza es-
kubideen urraketei buruz. 
Giza Eskubide, Bizikide-
tza eta Lankidetzaren 
Idazkaritza Nagusiaren 
enkarguz, 23. or.

_
33 
Mikel Amilibia Urzelairi 
egindako elkarrizketaren 
zatiak.
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“Edozein ordutan egiten zidaten bisita. Komunik ez zuen ziega batean nengoen, abisatu 
egin behar nien eta nahi zuten denbora pasatzen zuten, izorratzeko. Eta gero gauza gehiago; 
denbora guzti horretan ziega handi batean bakarrik, zerbait pentsatu behar nuen eta 
baldosatxo txikiak zeuden, azulejuetako bati begiratu eta Gemaren ezpainak zirela pentsatzen 
nuen. Ez zuen argi naturalik, artifiziala zen eta ez zuten argia itzaltzen. Behin, “Zure emaztea 
bortxatzen ari dira” esan zidaten. Beste batean larrutsik eta belauniko jarri ninduten Cara 
al Sol abesteko, kaleko jantzitako polizia batek esaten zidan: ‘Orain errusiar erruleta egingo 
dizut’, bala bat sartu eta buelta ematen zion, ez dakit bala sartua zuen, baina lau tiro egin 
zituen... hirugarrenean edo laugarrenean, bala atera zedin irrikan nengoen34 “.

1979ko azaroan, Juan Mari Bandres orduko Euskadiko Ezkerrako idazkari 
nagusiarekin eta Txema Garcia Amiano alderdiko beste militante batekin batera, 
prentsaurreko bat egin zuten Madrilen, publikoki adierazteko Espainiako Estatuan 
torturatu egiten zela.

1980ko martxoan, Mikel Amilibia Danimarkara joan zen, Kopenhagera hain zuzen, 
VS alderdiak gonbidatuta, “Euskadin tortura politikoaren erabilera” salatzeko, Juan 
Carlos I.a erregeak herrialde hartara egiten ari zen bisitarekin bat eginez. Erregeak behin 
baino gehiagotan gezurtatu zituen tortura kasuak publikoki, eta, horregatik, Anne Grete 
Holmgraard Danimarkako Parlamentuko diputatuak Danimarkako Kanpo Arazoetako 
ministroari eskatu zion Espainiako erregeari galde ziezaiola “zer egiteko asmoa zuen 
Espainiako Gobernuak frankismoaren berezko errepresio metodoetatik aldentzeko”.

Foto del extraida del archivo personal de Mikel Amilibia.

Atal honetan Kepa Solana Arrondoren testigantza ere jasotzen da. Hark salatu zuen 
Ertzaintzaren eskutik torturak eta tratu txarrak jaso zituela, bai atxilotu zutenean, 1991ko 
urriaren 7an, bai Arkautiko komisarian inkomunikaziopean egon zen lau egunetan.

—

 “Portalea ailegau, antifaz bat jarri, manta bat gainea bota eta kotxea sartu eta kotxean 
izan zen, atzen, makurtu eta kolpeak hasi zian. Ordun eraman ninduten toki batetara, gero 
jakin nun Arkaute zala. Harutza ailegatu eta euki ninduten lau egun, zeren eta hirugarren 
egunean luzatu egin zidaten beste bi gehiago. Han hasieratik (ziega baten) izan zan, kolpek, 
manta, dena zaratak, hau bestea eta ez dakit zenbat alditan eraman ninduten toki batera 
eta han zeuden el bueno y el malo… Gero ere flexio pila bat, nik garai hartan maratoia eta 
korritzen nun eta fisikoki nahiko ondo neon. Izaten zan momentu baten, hainbeste izardi 
botata nun irristatu nintzen eta lurrera beraiek ere nerekin. Beti manta gainen eta antifaza 

_
34
Ibídem.
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jarrita. Mantari zeozer bota zioten ze oso usain arraroa zeuken, lixiba antzekoa, eta ordun ezin 
zenun arnasa hartu, horregatik gehi beroagatik. Beste behin ere prakak erortzen zitzaizkian eta 
barrabiletan jarri zidaten zerbait beroa: “ahora te vamos a hacer los electrodos”. Gero beste 
baten leiho batetik zintzilika, nik antifaza jarrita neuken, eta ez nekien metro erdi zegoen edo 
hamabost metro lurreraino. Umillazioa gauza batekin bestekin eta semearekin… nere gainen 
jartzen zien eta “doce cascaveles tiene mi caballo” kantatzen ziaten, gero “Iñaki ze urrun dago 
camerun”,“gudari de mierda, cuando salgas de la cárcel tu hijo te bailará el aurresku” hortan 
asmatu zuten. Itxasoren abortuaren simulakroa (haurdun zegoen zortzi hilabeteko): “Se ha 
ido al hospital que parece que aborta”.... Holako baten nere burua atzeaka bota nun ea kolpe 
bat hartzen nun eta...” 

5.5.- GIZA ESKUBIDEEN BESTE URRAKETA BATZUK

Pertsonen aurkako jazarpen larriak eta jazarpen-indarkeria

Epigrafe honetan sartzen dira beren bizitzak edo osotasun fisiko/psikikoa gertakari, 
egoera edo mehatxu larrien aurrean arriskuan ikusi dituzten pertsonak, beren ideia, 
lan, erantzukizun edo jarrera politikoengatik, lanbideagatik edo gizarte-jardueragatik 
edo aurreko ezaugarriak dituzten pertsonen senitartekoak izateagatik beldurtuta eta 
jazarrita sentitzen direnak.

Los resistentes35 filmean, Sara Hidalgo García de Orellánek sei indarkeria motatan 
laburbiltzen ditu, jaso dituen lekukotasunen arabera: hilketa, presio soziala, mugimenduen 
murrizketa eta eskolta eramateko betebeharra, bazterketa soziala, adierazpen askatasun 
eza eta bazterketa politikoa. Gertatzen diren kasu asko kuantifikatzen eta bereizten 
zailak dira batzuetan, bertsio guztiak eta testuingurua ezagutzen ez badira, askotan jai-
girokoak, ekitaldi publikoetan, tabernen barruetan edo harremanetarako lekuetan...

Bizkartzaina izan duten pertsonak

• Legazpin 10 pertsona izan dira babes eta segurtasunerako bizkartzainak behar 
izan dituztenak, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Idazkaritza Nagusiko 
Buruak, Espainiako Gobernuko Barne Ministerioko Segurtasuneko Estatu 
Idazkaritzak eta haren ardurapeko enpresa pribatuek emandako datuen arabera.

• Hain zuzen ere, iturri horien arabera, 9 kargu politikok eta enpresari batek 
bizkartzainak eraman dituzte Legazpin.

_
35
Hidalgo García de 
ORELLÁN, Sara (2017). 
Los resistentes. Cuestión 
socialista sobre la violencia 
de ETA (1984-2011). Ramon 
Rubial Fundazioa/La 
Catarata,elkarrizketatutako 
militante sozialisten testi-
gantzetan oinarritua.
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Legazpin bizkartzaina behar izan duten pertsonak

Kargu politikoak Enpresariak

Ertzaintzako agenteen eta Eusko 
Jaurlaritzaren ardurapeko 
segurtasun-enpresen eskutik

7 1

Estatuko Segurtasun Indar eta 
Kidegoen eta haien ardurapeko 
segurtasun-enpresen aldetik

2

GUZTIRA 10

Ordezkari politikoen aurkako mehatxuak eta markaketa

Jazarpen-indarkeria honetan, nabarmentzekoa da udalerriko udal-ordezkarien 
aurka egindakoa; izan ere, erabakiak hartzeko eremu politikoetan mehatxupean eta 
beldurtuta egon ziren. Erredakzio-talde honek udalerriko alderdi politiko guztietako  
hainbat zinegotziren testigantzak jaso ditu, garai desberdinetan zinegotziek jasandako 
mehatxuen, erasoen eta jazarpenen berri emanez.

Legazpiko Alderdi Sozialistaren ustez, “Udal-mailan herritarren ordezkaritza 
politikoak zerbitzu publikoaren bokazioa du, auzoarekiko eta bizilekuarekiko hurbiltasunean 
formulatua, eta, funtsean, administrazio publikoaren beste esparru batzuetatik edo alderdi 
politikoetako ordezkaritza organikotik bereizten da. Udal-administrazioa da herritarrekiko 
kudeaketa-mailarik hurbilena, eta administrazioaren eta administratuaren arteko harremana 
etengabea da. Mehatxua zinegotzien kolektiboari berariaz zabaltzea, norbanakoaren 
askatasunaren aurkako erasoa izateaz gain, eskubide politikoak normaltasunez egikaritzeko 
aukera haustea ekarri du, ordezkatuekiko gertutasuna galtzea eta bizi-proiektuak garatzeko 
zailtasunak 36”.

Esparru horretan, zinegotzien aurkako mehatxu-politikaren ondorioz, PSE-EEk 
zailtasunak izan zituen 2003an udal-hauteskundeetarako zerrendaburu bat aurkitzeko, 
eta are zailagoa 2007an. Zerrendako kide gehienak Legazpikoak izan arren, 2007ko 
hauteskunde deialdi horretan lehen bi postuak Legazpitik kanpo bizi ziren pertsonek 
bete zituzten.

Erredakzio talde honek Francisco Ramosekin hitz egin ahal izan du, hamabi urtez 
PSE-EE alderdiko zinegotzia izan zen eta lau urtez eskolta eraman behar izan zuen bere 
bizitza babesteko. 1999tik aurrera, Euskal Herriko kargu publiko sozialistak seinalatu 
zituen ETAk, eta urte horretan bertan Legazpiko karguak ere babesa eramaten hasi 
ziren. PSE-EEren kasuan, 2011ra arte luzatu zen, ETAk jarduera behin betiko utziko zuela 
iragarri zuen arte. 

—

“Nik ez dut beldurrik izan, baina gauza asko egitetik hertsatu naute, adibidez, nire 
seme-alabekin hortik joatetik; emaztea istiluan ez sartzen saiatu naiz, beti saiatu naiz bakarrik 
joaten. Bizitza dezente mugatu zidaten. Ez zidaten mehatxu zuzenik egin, baina kalean 
nenbilela ttu egiten zidatela ikusten nuen, eta zinegotzi gisa zer esan, osoko bilkuretan ez zen 
ezer gertatzen, arazoa kalean eta auzoetan zegoen, eta askotan atera egin behar zenuen edo 
ostiaka hasteko modukoa zen. Pixka bat konturatzen bazinen, bazeudela, eta askotan irten 
egin behar zenuen. (...) Eta alde batera utzi nauten lagunak ere bai . Nik apartamentu bat 
erosi nuen Alacanten, eta udaberrian harantz joaten naiz, ekainean itzuli, eta irailean berriro 
joaten naiz, horregatik erosi nuen, herriaz nengoelako... Eta, jakina, ez naiz betirako joango 

_
36
Legazpiko Talde Sozialis-
tak bidalitako testua.
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nire seme-alabak eta bilobak hemen daudelako, bestela alde egingo nuen. Joateko asmoz 
erosi nuen. Gauzak oso izorratuta zeuden eskolta jarri zigutenean. Emazteak ez zuen nahi, 
eskolta bat atarira iristen zen bakoitzean gaixorik jartzen zen eta esaten zidan: “Utzi, utzi, 
horrela ezin gara bizi”.

Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetza Idazkaritza Nagusiaren enkarguz, 2019ko 
uztailean argitara eman zen Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen 
Institutuko Jose Ramon Intxaurbe Vitorica, Eloisa Gonzalez Hidalgo eta Gorka Urrutia 
Asuak egindako “Jazarpen-indarkeria nozitu zuten zinegotziek jasandako bidegabekeriari 
buruzko txostena (1991-2011)”. Bertan honako hau irakur daiteke: “90eko hamarkadako 
lehen urteetatik aurrera, ETAren estrategiaren bidez, jazarpena orokortu zen jarduera-
sektore zabaletara, eta, ondoren, sufrimenduaren sozializazioaren ideia adierazi zen. 
Udal ordezkariak talde kolpatuenetako bat izan ziren37”.

1975 - 1984 aldian, ETAk 13 udal-ordezkari erail zituen38, eta 1995 eta 1998 artean, 
7 izan ziren ETAk eraildako zinegotziak. Hori dela eta, eskolta-operatibo bat jartzea 
gomendatu zitzaion, babesteko. 

Zinegotzi karguaren izaera bera zela eta, askotan, pertsonak ez ziren ados egon 
babes-neurri hori onartzearekin39 “. Hori dela eta, 1995ean Gregorio Ordoñez erail 
zutenetik, PPko karguak babesteko zerbitzu bat jarri zen martxan, eta zerbitzu hori PSE-
EEren zinegotzientzat zabaldu zen 1999az geroztik.

 “ETAk 99. urte horren aurreko 11 hilabeteetan 6 zinegotzi erail zituen (Miguel Angel 
Blanco, Jose Luis Caso, Jose Ignacio Iruretagoiena, Alberto Jimenez - Becerril, Ascension 
Garcia emaztearekin batera, Tomas Caballero eta Manuel Zamarreño, Errenteriako 
Udaleko Jose Luis Caso jaunaren ordezkoa), eta krimenek gizartean sortu zuten asaldurak 
pertsona babestuen iritziaren aurka ere eskoltak ezartzea inposatu zuen40”. 

1990-2011 aldian, 500 udal-ordezkarik baino gehiagok izan zuten nolabaiteko 
babesa, horietako batzuek 15 urtez baino gehiagoan. 2000tik 2003ra ETAk PPko 5 
zinegotzi (tartean Manuel Indiano Azaustre Zumarragako zinegotzi independentea) 
erail zituen, Aragoiko presidentea, UPNko 1 eta PSE-EEko 2 (baita hiru goi-kargudun edo 
kargudun-ohi ere: Fernando Buesa, Ernest Lluch eta Juan Mari Jauregi) hil ziren. 2005eko 
ekainaren 19an, “Espainiako alderdi politikoetako hautetsien41” aurka atentaturik egingo 
ez zuela iragarri zuen ETAk, baina 2008an Isaias Carrasco PSE-EEko Arrasateko zinegotzi 
ohia erail zuen.

Zaila izan da erredakzio taldearentzat Legazpiko ordezkari politikoen aurkako 
mehatxu eta seinalamendu kasu gehiago biltzea. Hermetismoa eta beldurra sumatu ditu 
gertakariak kontatzeko orduan. 7 kasu dokumentatu dira, baina ziur gehiago egongo 
direla. Etorkizunean baldintza egokiagoak izan eta beste testigantza batzuk argitara 
atera daitezen eta dagokien lekua izan dezaten itxaro dugu.

_
37
Intxaurbe Vitorica, Jose 
Ramon, Gonzalez LEZ 
Hidalgo, Eloisa eta Urrutia 
Asua, Gorka (2019). 
Jazarpen-indarkeria 
nozitu zuten zinegotziek 
jasandako bidegabeker-
iari buruzko txostena 
(1991-2011), 4. or.

_
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Aldi horretan, Espainiako 
Talde Armatuek (GAE) To-
mas Alba HBko zinegotz-
iaren hilketa aldarrikatu 
zuten Astigarragan, eta 
GALek Santi Brouard Bil-
boko alkateorde ohiare-
na. Mikel Arregi Lakuntza-
ko zinegotzi abertzalea 
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Aranatzen.
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Legazpiko Talde Sozialis-
ta.

_
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Ibídem.

_
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Data Biktima Egoerak Egilea

1976/04/- Juan Pedro Agirre, HBko 
zinegotzia

Mehatxuak eta 
jazarpena

Talde 
parapolizialak

1983/01/-
Juan Pedro Agirre, HBko 

zinegotzia, eta bere 
familia

Mehatxu gutuna Ezezagunak

2000/08/08 Juan Ramón Larrañaga, 
EAko alkatea. Mehatxu gutuna *LGI

2002/11/27 EA-EAJko zinegotziak Irainak eta 
arraultza jaurtiketa

Udalbatzako 
ikusleak

2008/05/07
EAJ, PSE, EA y EBko 

zinegotziak
Hitzezko erasoak Udalbatzako 

ikusleak

2015/03/- Koldobike Olabide, 
EAJko alkate hautagaia Kartelak herrian Ezezagunak

*LGI (Legazpiko Gazte Indarra).

• Trantsizioan, garai hartan Bergarako alkatea zen Jose Luis Elkoro buru zela, alkate 
talde bat antolatu zen euskararen ofizialtasuna, ikurrinaren legeztatzea, presoen 
amnistia, Euskadirentzako marko politiko berri bat eta foruen leheneratzea 
bezalako aldarrikapen-ekimenak egiteko. Legazpiko jarduneko alkatea, Prontxio 
Larrañaga, talde horretako kide izan zen, batzuetan bozeramaile ere bai. Juan 
Pedro Agirre udal-bizitzan parte hartzen ari zen, eta Poliziaren mehatxuak eta 
jazarpena jasan zituen.

—

“Bueno ba pentsatzen zan frankismoa ia bukatzen ai zala, zeoze berria etorriko zala, 
eta nola alderdi politikorik ez zeon, garai hartan danak elkartuta geunden, ordezkari gisa 
Madrilekin dialogatzeko eta zenbait gauza mahai gainean ipintzeko. Ez zan ordezkaritza 
legal bat baina jendeagatik oso ondo ikusia izan zan. Presoen gaia, amnistia, kontzertu 
ekonomikoa…ta nik uste gauza batzuk lortu ziala”. 42 

• Miguel Echeverria (Patricio Echeverriaren biloba), bahitu ondoren, Juan Pedro 
Agirre Herri Batasunako kide eta garai hartan Ikastolako presidente zenak gutun 
anonimo bat jaso zuen, Miguel Echeverriaren bahiketaren erantzukizuna berari 
eta bere talde politikoari egozten ziona. Gutunak haren eta haren familiako 
kideen aurkako mehatxuak zituen. Gutun horren ondorioz, bai berak bai bere 
familiak segurtasuna bermatzeko neurriak hartu behar izan zituzten.

• 2000. urteko abuztuan, Eusko Alkartasunako Juan Ramon Larrañaga orduko 
Legazpiko alkateak mehatxu gutun bat jaso zuen. Eskutitzak LGIren (Legazpiko 
Gazte Indarra) sinadura zeraman. Aitor Zubillaga Zurutuza LGIko kidea atxilotu 
zuten, eta, ondoren, gertakarien egile izatea leporatu zioten.

• 2002ko azaroaren 27an, Sozialista Abertzaleak taldeak Gil Ostoaga “seme kutun” 
izendatzeko mozioa aurkeztu zuen Udaleko Osoko Bilkuran, eta PSEko eta PPko 
zinegotziak ez ziren osoko bilkurara joan. Mozioa ez zen bozkatu, baina bai ordea, 
EAk eta EAJk aurkeztutakoa, eta horrek haserrea eragin zuen osoko bilkuran 
zegoen publikoaren artean. EA-EAJko zinegotziei eta bertaratutako kazetariei 
irainak, txistuak eta arrautzak bota zizkieten.

_
42
Juan Pedro Agirreri 
egindako elkarrizketatik 
ateratako zatia. 
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•  Hainbat alditan, jendeak irainak eta mehatxuak egin ditu ideologia desberdineko 
zinegotzien aurka, bereziki EAJ-PNVko eta PSE-EEko kideen aurka, udalbatzetan 
aurkeztutako hainbat mozio onartzeagatik edo ez onartzeagatik. Adibidez, 
2008ko maiatzaren 7an, “Mozio etiko” deitu zena onartu zenean.Kasu horretan, 
ahozko erasoak EAko zinegotziei eta EBko zinegotzi bati ere zuzendu zitzaizkien. 
Pintadak egin eta kartelak jarri izan dira, gehienetan anonimoak, zinegotzi jakin 
batzuen aurka, hala nola 2015eko martxoan Koldobike Olabide EAJren alkate 
gaiaren aurka, “Aupa Legazpi” sinadurarekin, honako hau zioena: “Azal iezaiozu 
herriari zein lotsa eta ahalkegabekeria gutxi duzun” edo “zuk zabaldu zenuen 
guztiak balio duenaren debekualdia, eta, jakina, zuk zeuk hartu beharko duzu 
zeure gain…”.

EAJ-PNV ko zinegotzi ohi baten testigantza:

—

“Ez det gogoratzen ez urtea, ezta aztergai genuen gaia… bainan gaur bertan gertatutakoa 
izango balitz bezela gordetzen det momentu konkretu horren imagina: gure herrikideen 
aurpegi zehatzak gogoratzen ditut; zelako amorrua adierazten ziguten aurpegira zuzen-zuzen 
begiratuz, oihuen artean… eta denak ezagunak! Ondoren topatu izan ditut pertsona horiek 
kalean, nola ez, eta harrezkero nik aurpegira beti begiratu izan badiet ere, nik buruan ditudan 
horiek ez didate neri, ordea, gaur egun aurpegira begiratzen. (...) Plenoa bukatu zenean 
plazara irten ginen; iluna zegoen dagoeneko, eta pleno-aretoan iraindu gintuen jendetza 
hura atzetik jaitsi zen jarrera berberarekin, oihuka… Gogoratzen det atzetik jarraika hasi 
zirela. Gu zinegotziok, taldean ginen, ez naiz gogoratzen nortzuk, bainan Eusko Alkartasunako 
zinegotziekin geunden. Udaletxe atzekalderuntz abiatu ginen, atzetik zetozkigula. Oso 
garbi gogoratzen det, bereziki gure atzetik zetorren taldearen buru zenaren aurpegia, bere 
onetik guztiz irtenda. Ezker abertzaleko bi zinegotzietako bat zen. Hau, betidanik ezaguna; 
nire ahizparen ikaskide, bere gurasoak alderdikideak, eta nire gurasoak eta bereak betiko 
lagunak…”.43

• Jose Morcillo PSE-EEko zinegotzia izan zen Udalean 2007tik 2011ra arte. Bere 
hitzetan, bere bizitza politikoa inolako gorabeherarik gabe igaro zen Udalerrian, 
elkarrizketan kontatzen duenez [horregatik ez da bere kasua koadroan sartu]. 
Baina Hernanin, bere bizilekuan, egoera bestelakoa izan zen: lau aldiz aldatu 
behar izan zuen telefono-zenbakia, mehatxu etengabeak egiten zizkiotelako, eta 
epai bidezko eskaera baten ondoren, telefono-gidatik telefono zenbakia kendu 
ahal izan zuen. Bere postontzian mehatxuzko hainbat gutun jaso zituen, berari 
eta bere familiari zuzenduak, eta, behin, bere alaba gazteena, arkitektura ikaslea 
eta Gazte Sozialisten militantea, fisikoki eta hitzez eraso zuten lineako autobus 
batean.

Zeinu ezberdineko mehatxuak

Azterlanean pilatutako dokumentazioa eta elkarrizketatutako pertsonen 
testigantzak irakurri ondoren, jarraian erakusten ditugun mehatxu-bizipenak 
nabarmendu behar ditugu, bakarrak ez badira ere. Oso zaila da jasandako mehatxuak, 
gogorkeriak eta erasoak kuantifikatzea, familia askok isilean eraman dituztelako, edo jasan 
dituztenek ez dituztelako jakinarazi, ezta familian edo gizartean ere. “Norbaiten” seme-
alabak izateagatik…, desberdin pentsatu eta logo bat edo intsignia bat erakusteagatik…, 
ibilbideak edo ohiturak aldatu behar izatea… Eraso horiek eragin zituzten arrasto 
psikologikoak ere ez ditugu ezagutuko.

_
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batek bidalitako idatzia.
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• Herritik alde egin duten pertsonak: ez dago tokiko erroldarik jakiteko Legazpitik 
zenbat pertsonek alde egin duten presio, mehatxu, xantaia edo beldurragatik; 
izan ere, askotan ez ziren argi eta garbi azaldu joatearen arrazoiak.

• Pintadak eta mehatxuak ertzain baten aurka: atal honetan ertzain baten 
testigantza jasotzen da. Ertzain horrek bere eta bere familiaren integritate 
fisikoa babesteko egin behar zituen errutinak kontatzen ditu. Pertsona horrek 
nahiago izan du bere nortasuna publiko ez egitea, oraindik jardunean baitago. 
Ertzainaren esanetan, bere bizitza asko aldatu zen Ertzaintzan sartu zenean: 
“Ondo eramaten saiatu naiz, baina azkenean atzera egiten zenuen, batez ere 
jaietan, tabernako beste izkinatik pistola batekin apuntatuko balidate bezala”. 
Behin, Ertzaintzan sartu eta gutxira, pintada bat agertu zen bere ama bizi zen 
eraikinaren aurreko horma batean: “Lehen gizona zinen, orain polizia. Pin pan 
pun zipayo entzun”. Ama udaletxera joan zen gertatutakoa salatzera, eta ez 
entzunarena egiten ziotela iruditu zitzaion beraz pintada berorrek pintura-
pote batekin ezabatzea erabaki zuen. “Gogoan dut atea ireki nuela eta koadrila 
bat zetorrela, tartean nire senide bat, eta Zabaletaren parera iritsi nintzenean 
guau guau guau eta horrelakoekin hasi zirela...”. Gauez ere mehatxuak jaso izan 
zituen telefonoz, eta berak eta bikotekideak bizilekua aldatzea pentsatu zuten, 
azkenean egin ez bazuten ere. Jarraian, hartzen zituen segurtasun-neurrietako 
batzuk deskribatzen ditu:

—

 “Lehenengo balkoitik begiratu, gero beti eskaileretatik jaitsi eta igogailua saihestu, 
behera iristen zinenean presaka ez irtetea, beti ezker eta eskuin begiratzea. Gero autora, 
hurbildu eta behealdea begiratu; nik garajea neukan. Alde horretako hormari itsatsita joan 
beti, eraso egin ez ziezazun... Taberna batean beti ate aldera begira. Bakarrik nengoenean 
naturaltasunez egiten nuen, baina familiarekin nengoenean desberdina zen. Beti saiatzen 
ginen Donostiara edo Gasteizera joaten... “.

Gai horri buruzko informazio gehiago dago Deustuko Unibertsitateko Pedro 
Arrupe Giza Eskubideen Institutuko José Ramón Intxaurbek, Eduardo Ruizek eta Gorka 
Urrutiak egindako ETA ren mehatxuaren ondorioz ertzainek eta haien familiek jasandako 
bidegabekeriari buruzko txostena (1990-2011) txostenean44.

• Mehatxuak eta jazarpena preso ohi bati eta haren familiari: Ramon Gil Ostoaga 
kartzelatik atera zenean, ETAko kide izateagatik justiziak ezarritako zigorraren 
hiru laurden bete ostean, polemika piztu zen. Biktimen elkarte eta talde politiko 
batzuek ez zuten begi onez ikusi Ruth Alonso epaileak espetxetik atera zedin 
erabakitzea, eta bere kasua komunikabideetan oso entzutetsua izan zen. 2002ko 
azaroaren 23an, berrogei egunez kartzelatik kanpo egon ondoren, Ramon Gil 
hilda aurkitu zuten herriko plater-tiro zelaian.

Patxi Gil Ostoaga anaiak kontatzen duenez, Ramon kartzelatik atera zenean eta 
haren heriotza ondoren ere mehatxuak jaso zituzten etxean. Legazpiko Bake Epaitegian 
aurkeztu eta Bergarako Epaitegira bidalitako salaketetan, Patxi Gilek, berak eta bere fa-
miliak hilabete askotan zehar etengabe irainak eta mehatxuak jaso zituzten deien tele-
fono-zenbakiak aurkeztu zituen. Ruth Alonso epaileak berak adierazi zion Patxi Gili nora 
joan behar zuen mehatxuak salatzera.

_
44
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Ramon anaia hil ondoren Patxi Gil Ostoagaren etxebizitzan jasotako deien labur-
pena. Dei horiek, gutxienez, 2003ko martxora arte jaso zituzten:

— “Cava kopa eta ostrak hartzen ari naiz zuen osasunean. Ez dakizue zein pozik 
nagoen, nik jarri nuen zuen telefonoa Interneten”.

— “Patxi…, Patxi…, Non zaude Ramon? Ondo izorratuta, eh? Kaixo... Ostia baino 
karta gehiago izango dituzue. Kabroiak!... eskumuinak eman… kartzelan utzi izan balute... 
Izorra zaitezte, Kapotak “

— “Hemendik aurrera badakigu non bizi zareten (eta helbidea aipatzen du). Prest 
egon, zuen anaiatxoak jarri zuen bonba-autoa bezalakoa etxean izango duzue eta akaso, 
eta gainera Espainia osoak badaki. Ikasi “.

— “Politikoki zuzena ez den programara joaten bazara, hobe duzu etxera ez 
itzultzea, ez baituzu inor edo ezer aurkituko”.

2004ko abenduan, JA.H.G., 51 urtekoa, hildako Guardia Zibileko teniente baten 
semea, inputatu eta 60 euroko isuna ordaintzera kondenatu zuten irainengatik. Ramon 
Gilen familiaren etxera “dei maltzurrak” egiteagatik, “Hiltzaileak” zirela esanez. Eta 
“behin eta berriz” egin zuen45. Ez zuen lortu preso ohia aparailuan jartzea, “baina bere 
familiako norbaitek erantzuten zuenean,” hiltzaileak esaten zien ETAko kideei46. JA.H.G. 
jaunak uko egin zion ezarritako isuna ordaintzeari, eta auzitegiek bere pentsioaren zati 
proportzionala atxikitzeko agindua eskatu zuten 2005ean, 60 euro bete arte. Orain arte 
ez da beste prozesamendurik izan.

ESTORTSIO EKONOMIKOA

Gutxienez enpresaburu batek bizkartzaina behar izan du urte hauetan Legazpin, 
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Idazkaritza Nagusiko Buruak eta Espainiako 
Gobernuko Barne Ministerioko Segurtasuneko Estatu Idazkaritzak jakinarazi dutenez. 
Hori adierazle bat baino ez da, ez bait dakigu zein den ETAren atal ezberdinek egindako 
estortsio ekonomikoaren benetako neurria eta eragina.

Jakina da egon dela, baina ez dakigu zenbat pertsonak jasan duten estortsio 
ekonomikoa oro har eta Legazpin bereziki. Xabier Etxeberria Mauleon eta Galo Bilbao 
Alberdi irakasleek Misivas del terror lanean islatu dute eremu horretan gertatutakoaren 
errealitatea, honako hitz hauekin: “Egia jakiteko eskubidea, gertatutakoa ahalik eta 
ziurtasun eta zehaztasun handienarekin jakiteko eskubidea oso eskasik bermatua dago, 
guztiz bete gabe dagoela ez esateagatik47” une honetan. Denbora beharko da haren 
neurria eta hedadura ezagutzeko.

Erredakzio talde honek Legazpin estortsio ekonomikoa jasan zuten enpresaburuen 
bi kasuren berri izan du. Horietako bat, Patricio Echeverria enpresaria, eta bere 
nortasunaren berri eta bere testigantza eman nahi izan ez duen beste pertsona bat, 
horretarako baldintzak oraindik betetzen ez direla uste duelako.

—

“Kasu pila bat zeuden, eta birritan ziren biktima: ordaintzen bazuten terrorismoarekin 
kolaboratzen zutelako, eta ordaintzen ez bazuten mehatxatuta zeudelako, haiek eta euren 
familiak. Nik kartak ikusi ditut eta harrigarria da nola jolasten zuten enpresariekin ez ezik, 
seme-alabekin, emaztearekin… informazio sare izugarria zuten. Guri batez ere enpresari 
txiki eta ertainak etortzen zitzaizkigun, baina Patricio Echeverria bezalako handiek dirutza 
ordaindu dute..48”.

_
45
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_
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Erredakzio talde honek Patricio Echeverria enpresariaren biloba den Pedro 
Echeverria elkarrizketatzeko aukera izan du, eta ETAm-ak bere aita Jose Echeverriari 
lantegiaren ardura zuenean gutun bat bidali zion pasartea kontatu digu. 

—

“Gutuna aitari heldu zitzaion, eta EAJko pertsona garrantzitsu batekin hitz egiteko 
eskatu zidan, gaia nola konpondu ikusteko. Hala egin nuen, pertsona horrekin bildu nintzen 
eta esan zidan ez ordaintzeko, diru hori armak erosteko zela. Norbait arduratuko zen gaiaz, 
nik ez bainuen besterik jakin. Guk bizitza normala egiten genuen, ez ginen beldurrez bizi, 
egia esan. Egia da nire aitona [Patricio Echeverría], hainbat urtez Burgosera bizitzera joan 
zela mehatxatuta sentitzen zelako. Gustatuko litzaidake gai honen inguruan ikertzea, gutxi 
ezagutzen delako, izan zuen benetako babesa ezagutzea, baina zaila ikusten dut, hermetismo 
handia zegoelako estortsioari dagokionez, eta orain ere bai “. 

ADIERAZPEN ASKATASUNA

Asko dira adierazpen-askatasunak hartzen dituen aldagaiak, eta horregatik arreta 
handiagoa beharko litzateke gai honetan. Lerro hauek herri honekin harremana izan 
duten kasuen lagin txiki gisa balio dute.

Iritzi- eta adierazpen-askatasunarekin lotutakoak.

• Jon, Miren eta Mikel Amilibiaren testigantzaren arabera “traidore” gisa tratatu 
zituzten ETAk Dolores Gonzalez Katarain “Yoyes” hil ostean. Prentsa idatzian 
komunikatu bat argitaratu zen ETAren atentatua gaitzesteko, eta agiri horretan 
sinatzaileak ere agertzen ziren, besteak beste, Amilibia anai-arrebak. Herriko 
norbaitek hiru neba-arrebei kontatu zienez, udalerriko Lekanazpi Elkartean 
zerrenda jarri zuten sinatzaileekin, eta haien izenak gorriz ageri ziren. Ezker 
Abertzaleko kideak ez datoz bat testigantza honen egiazkotasunarekin.

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ.Legazpi



55



56

CEl Correo Españolen 1986ko irailaren 13an argitaratutako komunikatua

• 1991ko abuztuan, Jose Maria Perez atxilotu zuen Poliziak, Amnistiaren Aldeko 
Gestorek Juan Maria Ormazabal Hernaniko kidearen heriotza salatzeko kartelak 
jartzeagatik. Beste herri batzuetan ere egin zituzten atxiloketak, Durangon, 
Villabonan, Amurrion... arrazoi beragatik.

• 2008ko urtarrilaren 12an Iruñeko Anaitasunan EAE-ANVren ekitaldi bat egin 
zen alderdiaren hauteskunde proposamena aurkezteko. Bertan, Marian 
Beitialarrangoitia legazpiarra eta Hernaniko alkate ohiak txalo zaparrada bat 
eskatu zuen Igor Portu eta Mattin Sarasola egun batzuk lehenago atxilotutako 
ETAko kideen omenez, atxiloketan salatu zituzten tortura larrien aurrean 
“maitasun adierazpen puntual49” gisa planteatuz. Marian Beitialarrangoitia 
Auzitegi Nazionalean deklaratzera deitu zuten otsailaren 24an. 2010eko 
otsailean, urtebeteko kartzela zigorra eta zazpi urteko gaitasun gabetzea ezarri 
zioten, “Terrorismoa goratzeagatik”. Gertaera horri buruz, adierazpen askearen 
mugei buruzko eztabaida hasi zen, kontrako jarrerekin, EAE-ANV eta EHAK legez 
kanpo uzteko prozesuaren barruan. Desadostasun horiek berak aurkitu ditugu 
Legazpin: batzuentzat adierazpen-askatasunerako eskubidearen urraketa den 
bitartean, beste batzuentzat ez da hala. Era berean, Portu eta Sarasola atxilotu 
zituzten lau guardia zibil salatu zituen Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak 2010ean, 
bi atxilotuak torturatzea egotzita. Baina Auzitegi Gorenak hurrengo urtean 
absolbitu zituen. Era berean, 2018an, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak 
Espainiar estatua zigortu zuen Portu eta Sarasolari “tratu ankerra eta iraingarria” 
emateagatik.

***

Kargu publiko baten legez kanpoko atxiloketa

Data Biktima Egoera Egilea

1991/10/07
Juan María Olaizo-
la, HB ko zinegotzia 

udalean

Eskuburdinak jarri eta 
pareta kontra atari 
batean edukitzea

Ertzaintza

_
49
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.  1991ko urriaren 7an Juan Ignacio Delgado Goñi eta Kepa Solana legazpiarrak 
atxilotu zituzten, ETAko komando bateko kide izatea egotzita. Beste hainbat 
ekintzen artean, Ertzaintzako agenteak Kepa Solanaren amaginarrebaren, Anttoni 
Otaegi Mutiloaren, etxera joan ziren miaketa bat egitera, eta etxean sartu ziren, 
hori ahalbidetzen zuen agindua erakutsi gabe. Hori horrela, Anttoni Otaegik 
Udaleko zinegotzi bati deitu zion laguntza eta aholkularitza eskatzeko. Legazpiko 
Udaleko zinegotzia zen Juan María Olaizola bertara joan zenean, beharrezkoa zen 
baimena eskatu zien ertzainei, eta ez zioten erakutsi, etxeko jabeari ere erakutsi 
ez zioten bezala. Horren ordez, eskuburdinak jarri zizkioten eta etxebizitzaren 
atarian paretaren kontra jarri zuten miaketak iraun zuen bitartean.

Legez kanpoko atxiloketa delitua askatasunaren aurkako delituen taldean sartzen 
da, eta pertsona bat giltzaperatzea edo atxilotzean datza, leku batetik bestera askatasunez 
joateko gaitasuna kenduz. Horrela, espazio jakin batean egotera behartzen da, bere 
borondatearen aurka. Hori da darabilgun kasua. Ez zen atxikipenik izan; atxiloketa bat 
izan zen. Ertzainek eskuburdinak jarri zizkioten miaketa bat egiteko baimenak eskatzen 
zituen udal-agintari bati, eta agindua epaile batek sinatua behar zuen. Agindua ez 
edukitzeaz gain, Juan Maria Olaizola zinegotzia bere gogoz kontra atxilotu zuten, eta 
hormaren kontra mantendu zuten ikuskapenak iraun zuen bitartean. Legez kanpoko 
atxiloketaren delitua Zigor Kodearen 163. artikulutik 168. artikulura bitartean dago 
arautua.

Botoa emateko eta hautatua izateko eskubidearentzako oztopoak

Erredakzio-talde honek jarrera kontrajarriak aurkitu ditu elkarrizketatutako 
pertsonen artean, ekainaren 27ko 6/2002 Lege Organikoak edo “Alderdien Legea” 
izenaz ezagutzen denak eragindako ondorioei buruz, ezker abertzaleko hainbat alderdi, 
koalizio eta hautagaitza legez kanpo uztea ekarri baitzuen. Lege horrek PPren eta 
PSOEren babesa izan zuen Espainiako Kongresuan 2002an. Jasotako lekukotza batzuen 
arabera, lege horrek eta ondorengo legez kanporatzeek ahuldu egin zituzten ETA sozialki 
sostengatzen zuten jarrerak; elkarrizketatutako beste pertsona batzuentzat, berriz, 
parte-hartze politikorako giza eskubidearen urraketa izan zen.

Eskubide Zibil eta Politikoen Itunaren 25. artikuluak aitortu eta babesten du 
pertsona guztiek dutela eginkizun publikoen zuzendaritzan parte hartzeko eskubidea, 
botoa emateko eta hautatua izateko eskubidea, eta zerbitzu edo funtzio publikorako 
sarbidea izateko eskubidea50. Baina Enrique Bernales legelariak idatzi zuen bezala: 
“Amaitu gabeko eskubidea da, eta, askotan, bertan parte hartzen duten subjektuen 
arteko botere-harremanen mende dago51”.

Hori dela eta, 2009an bi erabaki eman ziren. Otsailaren 5ean, NBEk arreta deitu 
zion Espainiari, hauteskunde hautagaitzak legez kanpo utzi zituelako behar ziren berme 
prozesalik gabe, baina ekainaren 30ean Estrasburgoko Auzitegiak Batasunaren legez 
kanporatzea berretsi zuen.

2002ko abuztuaren 26an, auto judizial batek Batasunaren jarduera erabat etetea 
eta egoitzak, lokalak eta webguneak ixtea agindu zuen. Hurrengo urtean, kontrako 
boto partikular bakarrarekin, Auzitegi Gorenak Batasuna, EH eta HB legez kanpo uztea 
erabaki zuen. 241 hautagaitza baliogabetu zituzten, Eusko Jaurlaritzak prebarikazioa izan 
zela salatu zuen, eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak neurrikotasuna eskatu zion. 
2007an, Espainiako Gobernuak SAren hautagaitza guztiak, ANVren zerrenden erdiak eta 
zazpi hautagaitza independente inpugnatu zituen. ASB ere debekatu zen. Ondoren Aub 
eta HZ etorriko ziren. Legazpiko herri plataforma Iturgorri izan zen. 2008an, EAE/ANVren 
eta EHAKren jarduera eten zen, eta hauteskunde-hautagaitzak aurkeztea eragotzi zen. 
Baita AG-rena ere. 2009an, D3M, Askatasuna eta Iniciativa Internacionalista-Solidaridad 
entre los Pueblos hautagaitzak baliogabetu zituzten.

 

_
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ONDASUN HIGIEZINEN, IBILGAILUEN ETA BESTELAKOEN 
AURKAKO ERASOAK 

ETApm, ETAm eta ETAren atentatuak ondasun higiezinen, 
telebista-errepikagailuaren, kuartelaren eta ibilgailuen aurka 

Data Atentatuaren helburua Ondorioak Egilea

1975/03/28 Arraseta mendiko 
telebista errepikagailua Kalte materialak ETApm

1975/05/03
Antonio Trigueroren 

autoaren aurkako 
atentatua

Autoaren aurrealdean 
kalteak ETAm

1975/12/09
Guardia Zibilaren 

kuartela
Kristal apurtuak ETApm

1987/03/14
Guardia Zibilaren 

kuartela
Eraikin metrailatua ETA

Establezimendu, ikastola, enpresa, ibilgailu, egoitza eta abarren aurkako 
atentatu parapolizialak

Data Atentatuaren helburua Ondorioak Egilea

1971/09/08 Ikastola Kimu Berri

Kristalak eta 
sarrerako atea 
hautsita eta 

euskararen aurkako 
pintadak

Inkontrolatuak

1975/05/- Vitoriano Arrazolaren 
ibilgailua Kiskalitako kamioia Inkontrolatuak

1976/05/- Benito Hernández Zabala Kiskalitako autoa Talde 
Parapolizialak

1976/-/- Arrazola Haltzariak 
(Urretxu) Kalte materialak Inkontrolatuak

01/05/1989 Amnistiaren Aldeko 
Gestoren lokala Kalte materialak Ezezagunak

21/01/1998 Lekanazpi Elkartea Erasoa harriekin Ezezagunak

05/08/2006 Lekanazpi Elkartea Kristal puskatuak Ezezagunak

Erredakzio-talde honek beste kasu baten berri izan du, non inkontrolatu batzuk 
legazpiar baten autoa erre zuten, baina pertsona horrek nahiago izan du bere nortasuna 
publikoki ez ezagutarazi, ezta gertatutakoaren berri eman ere, bere kasua udalerrian 
gertatutako beste batzuekin alderatuta garrantzitsua ez dela sinetsita.
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Kale borroka sabotaia eta erasoak egoitzen, enpresen, 
banketxeen, ibilgailuen, etxebizitzen eta hiri-altzarien aurka

Data Atentatu/erasoaren 
helburua Ondorioak Egilea

1997/02/22 Bi telefono kabina Erreak Kale borroka

1997/04/25 EAJren Batzokia Poliziak kendutako 
etxe-lehergailua Kale borroka

1997/07/20 BBVA Lehergailua. Kalte 
material ugari. Ezezagunak

2000/08/10 Batzoki
Hiru artefaktu su-

eragile. Kalte material 
ugari.

*LGI

2000/09/06

EAJko zinegotzi José 
Luis Zabaletaren 

(ertzain baten aita) 
bizilekua eta autoa

Kalte materialak 
etxebizitza eta 
ibilgailuan.

*LGI

2001 Banku bulegoa - -

2002/03/08 Zumarragako Casa del 
Pueblo** Pintura paretetan Ezezagunak

2003/06/14 Zumarragako Casa del 
Pueblo**

Etxeko artefaktua. 
Kalte arinak eta 

belztasuna eraikinaren 
atzealdean

Ezezagunak

2006/11/12 Zumarragako Casa del 
Pueblo**

Erregai likidoa. 
Sarrera belztua. Ezezagunak

2008/09/- Legazpiko Casa del 
Pueblo

Pintura gorri eta 
horiarekin erasoa. Ezezagunak

* (LGI) Legazpiko Gazte Indarra

** 2008ko irailera arte, Lau-Bide auzoan PSE-EEren egoitza inauguratu zen arte, Legazpiko sozialisten 
elkartea Zumarragako Herriko Etxean biltzen zen. Horregatik, erredakzio-talde honek Zumarragako 
herriko etxeak data horretara arte jasan zituen erasoak sartu ditu.
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Ikerketa sakonagoa behar duten kasuak

Data Atentatu/erasoaren 
helburua Ondorioak Egilea

1998/01/06 Udaletxe eta epaitegiko 
sutea

Artefaktu su-emailea. 
Kristal hautsiak eta 

kalte materialak epaite-
giko artxiboan eta lehen 

solairuan.

Ezezagunak

Egunkariak publikatutako argazkia 1998/01/07.
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Legazpiko indarkeria politikoaren historiak, gure herrialde osokoak bezala, 
min handia eragin du, batzuetan ezaguna eta beste batzuetan familia edo eremu 
partikularrera mugatua, eta beraz, herri honetako biztanle gehienentzat ezezaguna.

Sufrimendu hori ez da osorik giza eskubideen bortxaketa edo urraketatzat hartzen, 
giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen araudi eta legeen arabera. Txosten honen 
19.tik 29. orrialdearen arteko atal juridikoan ikus daiteke hori, une honetan hartutako 
eta indarrean dauden ebazpenak erakusten baititu.

Egitateetan intentzionalitaterik dagoen ala ez, nahita egindako egintza den, 
programatuta dagoen ala ez, norbaiti eraso egiteko edo bere burua defendatzeko 
armarik dagoen, heriotza arau-hauste penal batek eragin duen edo borondatez bere 
buruaz beste egin duen… Elementu horiek eta beste batzuk nazioarteko eskakizun eta 
estandarrekin baloratu eta kontrastatu behar dira.

Gertakarien ezagutza zehatzagorik ez izateak gehiago nahasten ditu kasuetako 
batzuk. Horregatik, urte hauetan guztietan gertatutakoa ahalik eta gehien ezagutzeko 
ahalegina egin da. Ez da guztia nahastu behar, baina ez da ezer behar bezala argitu 
eta gogoratu gabe utzi behar. Legazpi bezalako tokiko komunitate baten memoria 
historikoak edo gertukoak, gogoan izan behar ditu gertakari hauek, nahiz eta ez diren 
giza eskubideen urraketen kasuei erakundeek eman behar dizkieten jarraibide berberak 
izango lituzketen gertakariak.

Talde-erredaktore honek une honetan dituen datuekin, “Beste sufrimendu batzuk” 
atal hau, jarraian aipatzen diren kasuetarako kokapen egokia da. Ikerketa, informazio eta 
kontraste handiago baten ondoren elementu berriak agertuko balira edo biltzea lortuko 
balitz, edo familia batzuetan aldaketaren bat gertatuko balitz datu eta txosten mediko 
berriak ekarrita; edo desklasifikatu gabeko artxiboetan beste osagai batzuk aurkituko 
balira, gertakari horien egungo egoera eta kokapena birplanteatu ahal izango litzateke.

Hauek dira Legazpin antzemandako kasuak:

- Bere bizitza aldatzera behartuta egon zen guardia zibil baten kasua, hil arte kalte 
eragin ziona, ETA ren komando batek bere zerrendan zuela jakin zenean.

- Polizia edo Guardia Zibilaren tiroz hil ziren ETApm eta ETAm taldeetako kideen bi 
kasu.

- 1980ko hamarkadan Frantziatik Afrikara deportatu zuten ETA ko militantearen 
kasua, egoera heriotzera arte betikotu zelarik.

- Preso ohi baten heriotza bortitza.

6.1. GEHIAGO ARGITU BEHAR DEN KASUA

Josu Mujika Aiestaran

2016ko urtarrilean, Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza 
Nagusiak eta Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak irizpen bat egin zuten, 
Legazpiko Udalak egindako eskaera bati erantzuteko. Eskaera hori EH Bilduk egin 
zuen, Josu Mujika Aiestaran eta Angel Mª Lete Etxaniz Legazpiri dagozkion “Bizitzeko 
eskubidearen urraketen udal-erretratuetan” sar zitezen.
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Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritzak emandako erantzunean irakur 
daitekeenez, “Erretratuetan” “ez dira sartzen hildako pertsonak bere arma erabiltzen ari 
zen kasuetan, dela eraso-jarreran, dela polizia-ekintza bat saihestu edo uxatzeko 
“, Josu Mujika Aiestarani erreferentzia zehatza eginez. Baina gaineratu zuen: “Nola nahi 
ere, kasu hau beste norabide batean bideratzeko moduko datu, informazio edo 
testigantza berriak baleude, logikoa denez, berriro aztertu beharko litzateke52 “.

Ahalegin horretan ibili da txostena idatzi duen taldea, are gehiago kasu honek 
herriko zati handi batean duen interesa ikusita.

Josu Mujika Aiestaranek 24 urte zituen eta ETApm-ko kidea zen 1975eko uztailaren 
30ean Madrilen tiroz hil zutenean. Franco lau hilabete geroago hil zen. Josu Mujika 14 
urterekin hasi zen lanean, Gazte Langile Katolikoak (JOC) taldean parte hartzen zuen eta 
Patricio Echeverrian egindako grebetan nabarmendu zen. Behin Guardia Zibilak atxilotu 
zuen Legazpiko taberna batean ELAk deitutako lan-bilera batean. Plasticos MEL etik 
kaleratua izan zen honegatik. 1974an ETApm en sartu zen.

Ez dago familiaren esku heriotza eragin zuten gertakariei buruzko agiri ofizialik. 
Gainera, garai hartan kasua eraman zuen Rebolledo abokatua hila da.

—

 “Beste sei kutxekin [hilkutxak] zegoen lurperatuta Madrilen, bata bestearen gainean; 
hemen ere ez genion autopsia egin, nola egingo genion?, ezer ez zen geratuko eta [17 hilabete 
igaro ziren ekartzeko baimena eman zieten arte], lurperatuta zegoen bezala... Pena da ez 
dagoela ezer, ez dagoela paperik, badakizue zer beldur sartu ziguten guri, nora joango ginen. 
Ez ziguten ez gauza pertsonalik ez ezer eman.”53. Regina Mujika, Josu Mujikaren arreba.

Kontuan hartu behar da duela ia 45 urte izan zirela gertakari horiek. Orduan bizi 
zen testuinguru politikoa: diktadura bat, polizia eta epaile frankistak, eta bertsio ofiziala 
emateko erabiltzen ziren komunikabideak.

Zer dakigu eta zer esan digute gertatu zela uztailaren 30 
hartan

José María Lara “Txepe” eta Félix Egia “Papi” elkartizketatuak izan dira txosten 
honetarako. ETApm-ko kideak ziren orduan, eta Josu Mujikarekin zeuden Madrilen 
hil zen egunean. 1975eko udako data horietan Madrilera joan zirela diote, Segoviako 
espetxeko presoen ihesa babestu eta gauzatzeko. Ihes egiteko tunela amaituta zegoen, 
eta Espainiako hiriburura joandako komandoetako batek txartelak plastifikatzeko makina 
bat jaso behar zuen egun hartan, iheslariei dokumentazio faltsua egin ahal izateko.

Antza denez, establezimendutik gertu auto bat zegoen, bi gizonekin, eta “Txepe” ri 
susmagarri iruditu zitzaion. Ondorioz, 180 graduko bira egitea erabaki zuen, alokatutako 
mini gorri batekin, eta haiek ez zeudenean itzultzea. Eta halaxe egin zuen. Makina MG 
zuri bateko maletategian kargatu zuen, gainerako kideek operazioa babesten zuten 
bitartean. Talde bat MG arekin joan zen eta beste batzuk “Txepe” rekin muntatu ziren 
Minian: Felix Egia “papi”, Josu Mujika “Beltza” eta Mikel Lejarza “el Lobo”. Geroago jakin zen 
azken hori Poliziaren salataria zela. Polizia-indarrek kontrolpean zituzten komandoaren 
mugimenduak eta etxebizitzak: atxilotutakoan, Retiroan hartutako beraien argazkiak 
erakutsi zizkieten, hitzorduetako lekuak ere kontrolpean zituzten… Beraz, ez zen 
ustekabeko topaketa izan.

_
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“Txepe”k gidatzen zuen autoa Castellana pasealekutik zihoala, ikusi zuten, aurrez 
aurre, kontrako noranzkoan, Z polizia-ibilgailu bat hurbiltzen ari zela, eta agenteetako 
bat metraileta leihotik ateratzen. Ulertu zuten zerbait ez zihoala ondo, eta alboko errei 
batean gelditu zuten autoa. Laurak jaitsi eta korrika alde egin zuten inguruko kaleetatik. 
Inguruko kaleetan polizia gehiago zeudela ikusi zutenean, banatu egin ziren. “Papi” ren 
arabera, Josu Mujikak bi tiro bota zituen airera. “Txepe”k, berriz, ez du gogoratzen tiroak 
entzun izana.

“Lobo” izan zen tiro egin zuela esan zuena. “ Yo confieso. 45 años de espía” (Roca 
Editorial 2019), Mikel Lejarzak eta Fernando Ruedak sinatutako liburuan, honela dio: 

—

“Bat-batean, poliziaz bete zen guztia. Aurkitu gintuztenean, hainbesterainoko saltsa 
sortu zen, non bakoitzak bere aldera jo baitzuen. Grisak nonahi zeuden. Aita Damian 
kalean behera jaitsi nintzenerako, ez nekien beste hiruak non zeuden. Tiroka ari ziren 
grisez inguratuta ikusi nuen neure burua, eta ero moduan korrika. Tiro zaparrada entzun 
nuenean, pentsatu nuen: “Hau amaitu da”. Kalez aldatzen ari nintzela, tartea jarri nahian, 
pentsatu nuen: “Denbora irabazi behar dut”. Pistola handia atera nuen, Browning a, eta 
kargadore bat hustu nuen hurbiltzen ari ziren polizien aurka, jotzeko asmorik gabe noski. 
Nire harridurarako, atzetik zetozkidan grisak desagertu egin ziren.”54

Hiru kontakizunak bat datoz plano eta une desberdinak ematen zirela esatean. 
Elkarrekin hasten dira korrika, baina gero banandu egiten dira. Tiroak hainbat lekutan 
gertatzen dira, ez dago agertoki bakarra. Denek ez dute “tiroketa” sumatzen, edo ez 
modu berean. Horietako bik, “Txepe” eta “Papi”k, ez dakite zer gertatu zen Josu Mujikaren 
bizitzako azken uneetan.

Juanjo Coronadok “el Lobo” ri aipatutako liburuaren harira egindako elkarrizketa 
batean, hark honela dio:

—

 “Une batzuetan beldur handiagoa izan nion lagunari etsaiari baino. 2.000 bala 
txistuka entzuten dituzunean, esaten duzu “hauek bai egiten dute tiro”. (…)Denbora irabazi 
nahi izan nuen, eta une horretan neramatzan bi pistolak atera eta beldurtzeko tiroka 
hastea bururatu zitzaidan. Denbora irabazi nahi nuen eta Lopez Salgado kaleko etxe batean 
sartzeko aukera izan nuen.(…)”55.

Aldi berean, “Yo maté a un etarra. Secretos de un comisario de la lucha antiterrorista” 
izenburupean, Jorge Cabezasek honakoa dio: “Etorbide zabalaren albo batetik Polizia 
Armatuaren ibilgailuak agertzen hasi ziren. Haietako bat Miniaren bidean gurutzatu zen 
ustekabean. Orduan, birritan pentsatu gabe, autotik atera ginen pistola eskuan genuela, eta 
garrasika hasi ginen. Geldi! Polizia! Autotik tiroka irten ziren eta balak txistuka hasi ziren gure 
inguruan.”56.

Ez Egiak ez Larak ez zuten tiro egiten ikusi, ezta tiro gehiago entzun ere. “Txepe”, 
behintzat, armarik gabe zihoan. Felix Egia “Papi” autobus bat hartzera iritsi zen eta beste 
auzo batera joan zen. Baina han ere polizia zegoen, eta korrika ihes egiten saiatu zenean, 
tiroz zauritu zuten. Residencia de la Paz en sartu zuten. Egunera arte lau operazio egin 
dizkiote eta gaur egun mugikortasun murriztua eta eskuetan arazoak ditu.

_
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Jose Maria Lara ere atxilotu zuten, hasiera batean toldo-denda batean ezkutatuta 
poliziak despistatzea lortu bazuen ere. Zorte txarragoa izan zuen Josu Mujika “Beltza”-k, 
“Hainbat tiro jaso baitzituen bizkarrean”57. Familiaren arabera, ez zioten autopsiarik 
egin, baina argazki batzuk bidali zituzten Legazpiko Udalera. Haiek ikusi ostean, Prontxio 
Larrañaga Irizar alkateak familiari jakinarazi zion Beltza “balaz josita”58 zegoela. Arrebak 
ez zituen ikusi nahi izan. Talde honetako kideak, udal artxibozainarekin batera, argazki 
horiek udaletxeko bulegoetan bilatzen saiatu dira, lortu gabe.

Nahasmena eta hiru bertsio ofizial desberdin 

“Madrilgo Gobernu Zibilak Josu Mujikaren heriotzaren inguruko hiru bertsio eskaini 
zituen. Lehenengoa, ETApm-ko militantea bihotzekoak jota hil zela esanez “59: 

—

“Azalpen ofizialak bihotzekoak jota hil zela esan zuen, “berezko heriotza” izan zela zioen 
idazki ofizialak. Ez zuen, ordea, ia inork sinetsi Euskal Herrian; inork ez Legazpin. (…) “Familiak 
gorpua ikusi ahal izan zuenean –dio gertuko batek-, berezko heriotzaren kontua txiste 
makabroa bihurtu zen”60.

Suizidioaren bertsioa 1975/07/31ko Abc eta La Vanguardia egunkariek eman zuten: 
“Antza denez, terroristetako batek bere buruaz beste egin zuen, atzetik zituen ordena 
publikoko indarrek inguratu zutenean”.

Gertatu eta bi egunetara, abuztuaren 1ean, La Vanguardia-k Segurtasun 
Zuzendaritza Nagusiak uztailaren 31ko arratsaldean igorri zuen ohar bat erreproduzitu 
zuen: “Oraindik ere nahasmena dago, Madrilen terroristak jazarri eta harrapatzearen 
gertakariak nola izan ziren jakiteko(…) Segurtasun Zuzendaritza Nagusiaren prentsa-
kabinetea zuhurtasun handiz mintzatu da, eta ezin izan dute baieztatu hildako terrorista, 
ustezko biktima zauritua zaintzapean dagoen La Paz eko ospitale berean dagoen ala ez. 
Orain arte baieztatu ahal izan da hildako terroristak ez zuela bere buruaz beste egin, 
hasieran esan bezala, eta ez zegoela laugarren terroristarik ihesean “. Nahasmen 
handiagoa.

Azken gai horri eta Europa Press albiste agentziaren ohar bati dagokionez, batzuek 
zalantzan jartzen dute “El Lobo”ren nortasuna. “Argitu beharreko misterio bat: Mikel 
Lejarza, ¿Lobo?” Izeneko artikuluan, Xabier Makazaga egileak honako hau dio: “Nahiz eta 
litekeena den bere nortasuna, Miguel Ruiz Martinez, faltsua izatea, ez dut zalantzarik 
Mikel Lejarza ez dela berak dioena eta 1988tik aurrera egindako lana zerbitzu sekretuek 
antolatutako plan baten ondorio izan dela61”.

Josu Mujikari buruzko hirugarren eta behin betiko kontakizuna, lehen bi bertsioak ez 
ziren sinesgarriak, hurrengo egunean eman zuen jakitera gobernadore zibilak: “Tiroketan, 
terrorista hilda gertatu zen”62. Ez dugu beste xehetasunik aurkitu Josu Mujikaren azken 
uneei buruz. Beharrezkoa litzateke bertan lekukorik izan zen, eta poliziaren txostenak, 
txosten balistikoak eta forentseak egon ziren jakitea, eta artxibo ofizialetara sarbidea 
izatea.

_
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—

 Regina Mujikak, Josuren arrebak, erredakzio taldeari esan dionez, “Mingarria 
izan zen berria ezagutzeko modua ere”. Josu uztailaren 30ean hil zen, “Baina hemen lehen 
albisteak izan ziren Madrilen atentatu bat izan zela, liskar bat, eta batek bere buruaz beste 
egin zuela. Hori izan zen telebistan eman zuten lehen albistea. Nik gogoan dut aitak [Julian 
Mujika Aranguren] esaten zuela, nola egingo du ba bere buruaz beste... bai ,bai... baina guk 
hildakoa nor zen jakin gabe, ez genekien Josuri buruz ari zirenik“.

—

Bere izena lehen aldiz abuztuaren 4an atera zen telebistan. Bost egun behar izan 
zituzten aipatzeko. Horren ostean, “Aita -eta nire senarra German Guereñu, dio Regina 
Mujikak- Zumarragara joan ziren, Polizia Nazionalera. Han esan zieten Almudenako hilerrian 
zegoela, uztailaren 30etik lurperatuta, eta dena eginda zegoela. Herriko Guardia Zibilak 
bazekien eta guk ez “. Baina ordurako familiak ere jakin zuen: “Felix Egiaren bikoteagatik 
jakin genuen, San Inazio jaien ondoren etorri baitzen, abuztuaren 1ean, baina gauza ofiziala 
izan arte ezin izan genuen ezer egin, denak fitxatuta geunden”.

—

Eta Regina Mujikak jarraitzen du: “Ekartzeko asmoz Aitarekin Madrilera joan ginenean, 
Josu Mujika ez zegoen han, Marcos Pérez González izena azaltzen zen, eta esan ziguten 
Francoren aginduz ezin zela gorpua handik atera. Urtebete ondoren ekarri ahal izan genuen 
etxera. 1977ko urtarrilean abokatuarekin paperak egin eta berriro jaitsi ginen. Hilkutxa 
aurkitu genuen, eta hortz batengatik ezagutu nuen, ez zegoen antzemateko beste modurik, 
ilea luzea eta besterik ez “.

—

Urte hauetan guztietan hainbat omenaldi egin zaizkio Josu Mujikari herrian, eta 
horietako batzuk Auzitegi Nazionalean salatu dira, Dignidad y Justiciak 2012an San Inazio 
jaien ondoren salatutakoa kasu.

Udal mandatua duen batzordea

Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren eta 
Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren 2016ko ebazpenak, azkenean, bi 
elementu interesgarri iradokitzen zituen kasu horietarako. Lehenengoak zioenez, “Lan 
hau ezin da behin betiko itxitako dokumentutzat hartu, baizik eta osatu eta hobetu 
egin daiteke, beharrezkoa izan daitekeen kasuetan”. Bigarrenean honako proposamen 
hau irakur zitekeen: “Dela denboraren joanagatik, dela datu egiaztagarririk ez dagoelako, 
kasu gutxi baina esanguratsu batzuetan ez da erraza behin betiko ondorio argiak 
ateratzea. Udalerri jakin bati eragiten dioten horrelako kasuetan, Udalak batzorde edo 
lantalde bat sortzea plantea dezake, datu, informazio edo lekukotzak bildu eta kasu 
hauek argitzen saiatzeko“63.

Udal-agindua duen batzorde bat eratzearen iradokizun horrek, hots, oraindik 
udal honen esku ez dagoen informazioa biltzekoak, indarrean jarraitu beharko luke, gure 
ustez, txosten honen ondoren. Izan ere:

• Josu Mujikaren bizitzako azken uneak ez dira ezagutzen, ezta haren heriotzarekin 
amaitu ziren gertaerak nola izan ziren ere.

• Oraindik ez dira ezagutu inguru horretan zeuden pertsonen lekukotza batzuk; 
horri dagokionez, interesgarria litzateke “El Lobo” ren bertsioa jasotzea, edonor  

_
63
Bakegintza eta Biziki-
detzarako Idazkaritza 
Nagusia. Lehendakaritza. 
Op. Cit., 3. or.
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dela ere, segada bat izan ote zen edo aldez aurretik programatutako ekintza 
bat izan ote zen jakiteko, polizia-agintariek Madrilgo komandoa kontrolpean 
baitzuten.

• Artxibo ofizialetan sailkatutako espediente eta polizia txosten, balistiko eta 
judizialak arakatzeke daude, herritarren eskura egon beharko luketenak;

• Familiak ez daki hilotzaren autopsiarik edo auzitegiko medikuen txostenik egon 
ote zen Madrilen behin-behineko ehorzketa egin aurretik; horrelako informazioa 
bilatu beharko litzateke instantzia ofizialetan, eta miaketa sakonagoa egin udal- 
artxiboetan, Josu Mujikaren hildako argazkiak aurkitzeko;

• Familiak Josu Mujika nola hil zen jakin nahiko luke ofizialki, hainbat bertsio  
argitaratu ostean -suizidioarena eta bihotzekoarena-, nahiz eta bere familiarteko 
maitearen gorpuak bala-zulo ugari izan.

Talde erredaktore honek txostena aurkeztu zuen alditik, 2020ko urtarrilean, 
Udaleko Bizikidetza Mahaiak txostena adostu duen datara arte, Josu Mujika Aiestaranen 
familiak lekukotza eman du uztailaren 28ko 12/2016 Legearen babesean aurkeztutako 
kasuak ikertzeaz arduratzen den batzordearen aurrean. Uztailaren 28ko 12/2016 
Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio 
politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei 
errekonozimendua eta erreparazioa ematea du helburu. Josu Mujikaren kasua 1975ean 
gertatu zen arren, Eusko Jaurlaritzak, lege honekin, luzapena eskaini zuen 1960 eta 1978 
artean gertatutakoen testigantzak jasotzen jarraitzeko. 

Txosten hau idazteko garaian, ez dakigu zer ebazpen eman duen Eusko Jaurlaritzak 
martxan jarritako Ebaluazio Batzordeak, eta gerta liteke kasuaren kokapena batera edo 
bestera aldatzea.

6 . 2 . BESTE INDARKERIA ETA SUFRIMENDU GERTAERAK

Guardia Zibil bat

Familiak ez du uste komenigarria denik bere aitaren izena txostenean agertzea, 
kasua diskrezioz eraman baitzuten beti, baina, izenik gabe ere, kasu hori “beste indarkeria- 
eta sufrimendu gertaerak” atalean jartzea egokia da. Estatistiketan azaltzen ez diren 
gertaerak dira, nekez eta noizbehinka argitara ateratzen den mina islatzen dutenak.

Kasu honetan, Legazpiko kuarteleko Guardia Zibileko agente bat da protagonista. 
Guardia zibil hau, erakunde armatutik erretiratu zenean, Patricio Echeverria lantegian 
sartu zen lanean.

Handik gutxira, informazio bat jaso zuen, ETA ren komando bateko zerrenda 
batean zegoela esanez. Familiak, hori jakinda, informazioa egiaztatzen saiatu zen, eta 
mugaren beste aldean zegoen jendearekin gaiari buruz hitz egitea lortu zuen. Pertsona 
horiek jakinarazi zieten ez zela egia eta aita ez zegoela inongo zerrendatan.

Baina horrek ez zuen agentea lasaitu, eta bai, ordea, gertaera horren ondorioz, 
pertsekuzio-mania jasaten hasi zen. Poliki-poliki burua galdu zuen, bere bizitzako 
azken hamar urteetan zehar. Ez zen etxetik irteten, eta emazteak arazoak zituen etxea 
aireztatzeko ere.
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Ángel Mª Lete Etxaniz

2016ko urtarrilean Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza 
Nagusiak eta Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak Legazpiko Udalari bidali zion 
txostena Ángel Lete Etxaniz “Patas”ena da. Josu Mujikaren kasuan bezala, Legazpiko 
Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu zion, EH Bilduren eskaria medio, bi kasuak “Legazpiko 
bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen udal erretratuetan” sartzeko.

Hainbat elementuren artean, Eusko Jaurlaritzak atzera bota zuen hala egitea, 
baldin eta ez bazegoen zantzu berririk egunerarte zeuden informazioak aldatzeko. 
Erabilitako argudioaren arabera, “Gaixotasunak eragindako heriotza, beste pertsona 
edo erakunde batek zuzenean eta nahita eragin ez duena, ez da giza eskubideen 
urraketa”. Gaineratu zuten, “Nazioarteko zuzenbide humanitarioaren babesean, 
horrelako heriotzak ezin dira bizitzeko eskubidearen urraketatzat hartu, ez baitago 
‘arau-hauste penal batek eraginda’ (Europar Batasunaren 2012/29 Zuzentaraua)”.

Erredakzio-talde honek legelariei informazioa eskatu die, horien artean Christianne 
Fandori, bera izan baitzen kasua eraman zuena, deportazioari buruzko informazio 
gehiago biltzeko helburuarekin. Angel Mari Leteren bikotekide Maite Roblesekin ere 
hitz egin genuen, kasuari buruzko informazio gehiago eskatzeko, bai eta Juan Mari 
Olaizolarekin ere, zinegotzi ohia, familiaren laguna eta Cabo Verdera birritan bidaiatu 
zuena: lehenengo aldiz 1995ean eta bigarren aldiz 2003an, Angel Mari Leteren gorpua 
Cabo Verdertik Legazpira aberriratzeko64. Herriko Udalak lekualdaketaren gastu gehienak 
bere gain hartu zituen.

Zer dakigu Lete kasuari buruz

Legazpin jaio zen 1951n eta ETA ko kide zela 1974an alde egin zuen herritik 
poliziarengandik ihesi. Barne Ministerioaren arabera, 70eko hamarkadan hainbat 
hilketa egin zituen. Herritik kanpo 30 urte zeramatzan 2002ko abenduaren 10ean zain-
tronboenbolismo batek eragindako flebitis baten ondorioz hil zenean, Praia herrian 
(Cabo Verde, Afrika), Frantziar estatuak deportatua. Hilotza ez zuten 2003ko abendura 
arte aberriratu, hil zen herrialdeko osasun-lege kontuengatik.

1984an, Frantziako Poliziak Angel Mari Lete atxilotu zuen legez kanpo armak 
edukitzeagatik eta sei hilabetez espetxeratu zuten65, eta 1985eko abuztuan Frantziako 
Gobernuak Cabo Verdera (Afrika) deportatu zuen. Afrikar kontinentera estraditatu ziren 
gainerakoak bezala, 1997ko abuztuan caboverdetar nazionalitatea lortu zuen.

Maite Roblesek honela dio: “Urte asko eman zituen Frantzian, eta Poliziak helbide 
bat eskatu zion bertan zegoela jakiteko. Etxe batean hiruzpalau zeuden helbideratuta, eta 
egun batean, lagun batengana zihoala, atxilotu egin zuten. Kargu andana egotzi zioten. 
Bere abokatua Christianne Fando zen, bera eta Tomas Linaza defendatu zituen; abuztutik 
Gabonak arte kartzelan egon zen. Epaiketa azkar baten ondoren eskaintzen zizkioten aukerak 
Espainiako Estaturako estradizioa edo deportazioa ziren. Baina ez ziguten esaten ez nora 
deportatuko zuten, ez besterik. Orduan [deportaziorako] paperak egin genituen eta astean 
bitan joaten nintzen Baionara arropa eraman eta bisita egitera, han baitzegoen preso”.

Familiak ez zuen informazio gehiago. Bazekiten deportatua izango zela, baina 
ez zekiten ez noiz ez nora. Ez zuten estradizio prozedura onartu torturen beldur 
zirelako. Desinformazioaren aurrean, familiak gizarte-laguntzaileari galdetzen zion noiz 
deportatuko zuten, eta erantzuna zen hilabete batzuk betetzean eraman, eta nora joan 
jakinaraziko zietela.

_
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Mari Lete Etxaniz aber-
riratzeko gastuen zati 
handi bat ordaindu zuen. 
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Maite Roblesek honela kontatzen ditu une haiek: “Jakinarazi zidatenean, ni espetxeko 
kanpo aldean nengoen, kafetegi batean, eta bere arrebari [Angel Mari Leteren] deitu nion, eta 
esan nion ez nintzela fidatzen, eta espetxeko atera itzuliko nintzela. Eta orduantxe polizia-auto 
batean zeramaten aireportura. Ni bisitan joan nintzaion, baina esan zidaten bisita ezinezkoa 
zela, izan, egun horretan leku aldaketa emango ziotelako “.

—

“Beste pertsona batek eta biok kotxe bat hartu eta Baionako aireportura joan 
ginen. Aireportuan sartu zuten lekualdaketa-gela batean, eta berarekin hitz egitea eskatu 
genuen. Charles de Gaullera hegazkina hartzeko zain zeudela esan ziguten, eta Christianne 
Fandorekin hitz egin nuen, Parisera eramango zutela esan zidan. Orduan nik tren bat hartu 
nuen Parisera gauez, txandal bat utzi zidaten eta horrela joan nintzen, bakarrik. Fandok esan 
zidan nora joan behar nuen Parisen, 60 kilometrora, Baubigny (Normandia Beherea), eta han 
Marokoko jendearekin egon zen, hara eramaten baitzituzten Frantziatik kanporatu aurretik. 
Nik turista paperak egin behar izan nituen eta berarekin egoten uzten zidaten, gelan. Nik 
nire janaria eta dena ordaintzen nuen, eta Polizia gurekin zegoen, gurekin egiten zuen lo. 
Goizean Extremadurakoa zen inspektore bat etorri zen, eta biharamunean norakoa izango 
zuela jakinarazi zigun “.

—

“Bi egun geroago, haren bila etorri ziren, eta polizia-auto batean eraman zuten 
Sourcera, iparraldera, eta horrela ibili ginen hilabetez. Harik eta egun batean goizeko seiak 
aldera eraman zuten arte, ni lo nengoela, eta ez nuen jakin nora, Fandori deitu eta Cabo 
Verdera eraman zutela esan zidan arte. Espainiako hegazkin militar batean estraditatu 
zuten “.

Maite Roblesek eta Juan Mari Olaizolak Angel Mari Lete deportatuta egon zen 
lekuen deskribapena egin dute. Cabo Verde artxipelago bat da, bederatzi edo hamar 
uhartez osatua. Ezin zen inolaz ere Cabo Verdetik irten, “Ez ziren existitzen, ez zuten ez 
paperik ez ezer”. San Bizente uhartean Angel Mari Lete eta beste euskal errefuxiatu 
batzuk bizi ziren, base militar batean. Mendi gainean, txapel zurientzako etxeak zeuden, 
Afrikan destinatuta zeuden portugaldarrak. “Etxeak adreiluzkoak ziren -jarraitzen du Maite 
Roblesek-, bi emakumerekin bizi ginen eta janaria egin eta arropa garbitzen zuten. Hasieran 
ezin ziren handik atera, baina gero bai, hango militarrekin harreman oso ona egin zutelako. 
Kontratuan bederatzi hilabetez han eduki behar zituztela jarrita zeukaten “. Angel Mari 
Lete Cabo Verdera iritsi zenean han zeuden Tomas Linaza eta Juan Ramon Aranburu, 
Ordiziakoa, bertan ito zena “Bihotzeko arazoak zituen, oso botika gogorrak hartzen zituen 
eta kolperen bat hartu eta gure aurrean ito zen”, azaldu du Maite Roblesek.

Esan digunez, “Angel ondo integratu zen, baina ez zuen lanik, UNEDen matrikulatu 
nuen eta Soziologia eta Historia egin zituen, eta lana eskatu eta eskatu ondoren, Kultura 
Caboverdiarreko eta Filosofiako irakasle gisa lortu zuen. 1997an nazionalitatea eman 
ziotenean izan zen hau, eta ordutik aurrera lan egin ahal izan zuen.

“Nik igandeetan deitzen nion –Maite Roblesek bere azken uneak kontatzen ditu-, 
eta haietako batean deitu eta deitu egiten nion, baina ez zuen hartzen. Frantses eskolak 
ematen zituen lagun bati deitu nion, eta azkenean etxera joan zitzaizkion bila, eta hilda 
aurkitu zuten. Nik eraman ohi nion odol-zirkulaziorako botika”. Gorpua egoera txarrean 
zegoen, eta osasun legeak zirela eta, han lurperatu behar zen. Ezin izan zuten gorpua 
aberriratu 2003ko abendura arte. “Portugalgo legeek arautzen dute hura eta, egia esan, 
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hamar urte itxaron behar ziren ekarri ahal izateko, baina urtebetean dokumentazio 
guztia genuen” eta azkenean Juan Mari Olaizolak eta ‘Txata’ k ekarri zuten “. 2003ko 
abenduaren 22an erraustua izan zen Polloeko hilerriko erraustegian. Lan egin zuen 
ikastetxeak omenaldi bat egin zion eta, izatez, bere izena duen plaka bat dago ikastetxeko 
liburutegian. Juan Mari Olaizolaren testigantzaren arabera: 

—

Esan dezaket etortzeko ordua hurbiltzen ari zenean gaizki jartzen hasi nintzela, oso 
gaizki, eta aireportuan agur esan niela, eta uste dut ez dudala inoiz horrela negar egin, ordu 
luze bat negarrez eman nuen. Ezintasuna, haiek han uztearen amorrua. Han uztea izugarri 
gogorra egin zitzaidan. Aita, gainera, bera han zegoela hil zen. 

“Oraindik uharteetan lau deportatu daude Cabo Verden – Jarraitzen du Juan Mari 
Olaizolak. Uharte batean bi eta bestean beste bi. Urrezko kartzela deitzen zioten. Angeli 
eta berarekin zeuden pertsonei presoekiko elkartasuna bazegoela iruditzen zitzaien, baina 
deportatuak pixka bat ahaztuta zeudela. Han lurreratu nintzenean, Marte zirudien. Ez 
zegoen ezer berderik. Oso gogorra omen zen. Garai hartan bederatzi pertsona zeuden han 
deportatuta. Bisitak eskasak ziren eta deiak oso garestiak. Gutunek denbora asko behar zuten 
iristeko, eta bazekiten hemengo berri, Egin egunkariari esker, baina berandu. Gero, Internet 
iritsi zenean, komunikazioa errazagoa zen. Uste dut gurasoek behin edo bitan bisitatu zutela, 
bidaia garestia zen eta gero adina, zaharrak ziren. Udalak ordaindu zituen joan ginen bi 
pertsonen gastuak”. 

—

Osasun-arretari dagokionez, Maite Roblesek honakoa esan du: “Odol-zirkulazio 
arazoak zituen, eta eskolak ematen zituenez, egunean hiru eskola ematen zituen, ordu asko 
ematen zituen zutik, han egiten zuen beroa eta osasun zerbitzurik ez zen existitzen, jendea 
kalean hartatzen zuen zentro bat zegoen. Ospitale honek sendaketak egiten zituen eta beste 
ezer gutxi, mediku kubatarren laguntza zuten. Ordu asko ematen zituen eskolak ematen, eta 
etxea baina etxola zen, leihoak egunkariekin ixten zituzten. Azken urteetan Praian egon ginen 
eta hobeto, baina Fogo sumendi bat zen, inork ez zuen han bizi nahi. Janari gutxi zegoen, 
patatak besterik ez. Itsasoko olatuak sartzen ziren balkoi bat genuen, behiak kalean zeuden 
eta beheko solairu batean bizi ginen, ohe batekin eta beheko suarekin “.

Familiak eta lagunek egindako agerraldia Angel Mari Leteren heriotzaren ostean.
Egunkariak argitaratutako argazkia 2002/12/12.
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Deportazioa

Frantziak ETA eta CAAko militanteak hirugarren herrialdeetara deportatu zituen 
terrorismoaren aurkako borrokaren hasierako fasean, Espainiarekin elkarlanean 1984 
eta 1990 urteen artean hain zuzen ere. Nahiz eta Frantziako Estatuak ordura arte euskal 
errefuxiatuekiko izan zuen jarrera aldatu, soilik Espainiar gobernuaren eskakizunek 
eragindako aldaketa, egia esan, Frantziako gobernua ez zen ordura arte diktaduraren 
errefuxiatutzat jotzen zituen pertsonak Espainiara estraditatzeko zale. Garai hartan 
Espainian hasitako demokraziaren trantsizio- eta garapen-prozesuak ez zion behar 
besteko bermerik eskaintzen Frantziari: tortura-kasuek – Joxe Arregiren heriotza 
1981ean –, Antonio Tejero teniente koronelaren estatu-kolpe saiakerak (1981) edo eskuin 
muturreko taldeen erasoek, besteak beste, ideia hori bermatzen zuten.

Hala ere, alboko estatuko gobernuak erregimen demokratiko berriaren eta 1982ko 
hauteskundeetan garaile izan zen PSOEren gobernuaren aurrean izan zuen jarrerari 
eustea zaila gertatzen hasi zen, bi estatuen arteko harreman politikoen normalizazioan 
oztopo garrantzitsu bezala agertuz. Gogora dezagun, halaber, ETA ren erasoaldi gogorra 
izan zela urte haietan, eta atentatu ugari egin zirela hildako biktimekin, eta denbora-tarte 
horri “berunaren urteak” deitu zitzaiola.

Frantziako lurzoruan GALen sorrera eta jardueraren hasiera (1983) dira Frantziako 
Gobernuaren jarrera aldatzea eta ETA ren terrorismoaren aurkako lankidetzaren hasiera 
eragin zuten arrazoi nagusietako bat66. 

Behin-behineko irtenbidea bi exekutiboen arteko kontaktu ezberdinen ondorioz 
sortu zen (1983), non erdibideko proposamen bat planteatu zen: Euskal errefuxiatuak 
Amerikako eta Afrikako herrialdeetara deportatzea. Espainiako gobernua Afrikako 
eta Amerikako hainbat estaturekin negoziatzeaz arduratu zen, Frantziako gobernuak 
kanporatutako pertsonak sar zitezen ahalbidetzeko; horrela, euskal lurraldeetatik 
urruntzea lortzen zen eta delako “Frantziako santutegia” deiturikoarekin amaitzen zen.

Bestalde, Frantziak, 1945eko arau batean oinarrituta, “Ordonnance, 45-2658 
zk., du 2 novembre 1945 relative aux conditions d ‘entrée et de séjour des étrangers en 
France”, pertsona horiek bere lurraldetik kanporatu zitzakeen, estatu-segurtasun 
arrazoiengatik beharrezkotzat jotzen zenean. Hasiera batean, errefuxiatuetako batzuk 
atxilotu, lekualdatu eta konfinatu zituzten Frantziako mugatik urrun dauden lurralde 
departamentuetan. Ondoren, hirugarren herrialdeetara deportazioak egiten hasi ziren, 
Espainiako Gobernuaren zuzendaritza eta kontrolpean. Herrialde hartzaileak honako 
hauek izan ziren: Aljeria, Cabo Verde, Gabon, São Tomé eta Togo Afrikan. Amerikan 
Panama, Dominikar Errepublika, Ekuador, Kuba eta Venezuela izan ziren67.

80ko hamarkadan Frantziatik kanporatutako pertsona horien egoera gaur 
egunera arte iraunarazi da, 30 urte baino gehiagotan zehar. Gai delikatua bihurtu da, 
eta ziurgabetasun juridiko handia dauka atxikia, bai lege-egoerari dagokionez, bai 
pertsona horiek Euskadira itzultzeko aukerei dagokienez. Garrantzitsua da aipatzea, 
halaber, herrialde hartzaileak azpigaratuen taldekoak direla (neurri handi edo txikiagoan), 
Europakoetatik oso ezberdin diren gizarteak, eta zailtasun handiak dituztela bizi-kalitate 
eta gizarte-gaietan, hala nola osasun-laguntzan edo elikadura- edo higiene-baldintzetan.

_
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Laburbilduz

Pertsona horrek deportatua izatean duen legezko egoerari buruzko ziurgabetasun 
juridikoari dagokionez, Frantziako Estatuak aipatutako Ordenantza ematen du: 
“Ordonnance nº. 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d ‘entrée et de 
séjour des étrangers en France”, eta Espainiako Estatuak baieztatzen du itzultzeko 
aukera irekita egon dela beti, eta ez dela lege bidez eragotzi. Hori dela eta, Biktimen 
Zuzendaritzak Legazpiko Udalari emandako erantzunean landutako arrazoibidea da, 
kasu hau ezin dela bizitzeko eskubidearen urraketatzat jo, heriotza ez duelako arau-
hauste penal edo “inolako pertsona edo organismoren intentzionalitate batek” eragin.

Familia horrek eta kalte konponezinak eragin ahal izan dizkien familiek jasandako 
sufrimendua kontuan hartu behar da, eta horregatik jaso da kasua atal honetan. 
Ikerketa edo datu berriak azalduko balira, Josu Mujikaren kasuan eratzea proposatu den 
udal batzorde edo lantalde horrek urrats berriak berriro aztertzeko edo behin betiko 
baztertzeko balioko luke.

Félix Ramón Gil Ostoaga

2002ko azaroaren 23an, Félix Ramón Gil Ostoaga bere jaioterriko (Legazpi) zelai 
batean aurkitu zuten, bularrean tiro bat zuela, bere anaiaren eskopeta baten ondoan. 
Autopsiaren emaitzen arabera, bere buruaz beste egin zuen, nahiz eta oraindik kasu hau 
zalantzan jartzen duten iritziak egon, bere anaia Patxi eta bere koinatarena kasu.

Ondorengo egunetan tentsio handiko uneak izan ziren udalerrian, eta eskualdeko 
beste udalerri batzuetan ere hainbat manifestazio egin ziren, “Herriak ez du barkatuko” 
lelopean, eta udaletxeko balkoian kartel bat zegoen, “Gil Ostoaga Estatuak eraila” irakur 
zitekeena.

“kontua da nork heldu zion eskutik katuari eragiteko” galdetzen dio gaur egun oraindik 
bere buruari Patxi Gilek. Eta gaineratu du: “Nire anaia norbaiten bila joan zela uste dut, 
eta gaizki atera zitzaiola68”. Azterketa forentsean agertu zen, Gilek ustez eskopetaren 
katua sakatzeko erabili zuen eskua zurrunduta zegoela, ikerketako iturrien arabera. Hain 
zuzen ere, Felix Ramonen alabak, Maiderrek, ez zuen bigarren autopsiarik egin nahi izan, 
“Zurrundutako atzamarrak suizidioa izan zela berresten zuelako”. Autopsiaren atariko 
txostenak suizidioaren tesia berretsi zuen.

Ez du zalantzarik Euskal Memoria Fundazioaren “Gernikako seme-alabak” 
argitalpenak:

Urte hartako azaroaren 23ko goizaldean, Ramon Legazpi herrigunetik atera zen eta 
bere buruari behin egin zion tiro bularrean69.

Langraiz Okako (Iruña Okako kontzejua) kartzelako psikologoaren txostenaren 
arabera, Gil Ostoagak bere buruaz beste egiteko bi saiakera egin zituen preso zegoen 
bitartean: bata, Kordobako espetxean, eta bestea, ETA ren azken suetenean lekualdatu 
zuten Langraizko espetxean bertan. Saiakerak, dirudienez, emazteaz banandu ondoren 
igaro zuen depresioak eragin zituen. Bietan pilulak hartu zituen.

Senideek bigarren autopsia bat eskatzea aztertu zuten, baina azkenean ez zuten egin.

_
68
Lantalde honek txosten 
hau egiteko Legazpin 
jasotako lekukotasuna. 

_
69  
AGIRRE, Joxean. Op. Cit., 
p. 672.
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El Mundo-k argitaratutako argazkia 2002/ 11/24.

Elementu gehiago

Felix Ramon Gil Ostoagak ETAn sartu eta Poliziarengandik ihes egin behar izan 
zuen, Ziburun (Lapurdi) jendarmeek atxilotu eta giltzaperatu zuten arte. Gil Ostoagari, 
“Zaldi” ezizena zuen, “Urola” taldeko kide izatea eta hainbat atentatu hilgarritan parte 
hartu izana leporatu zion Espainiako Poliziak. Estatu espainiarrera estraditatu, epaitu 
eta kondenatua izan zen. Espetxean 13 urte eman ondoren, 2002ko urriaren 9an, 
Bilboko Espetxe Zaintzako epaileak, Ruth Alonsok, hirugarren gradua eta baldintzapeko 
askatasuna eman zizkion, zigorrak elkartu eta zigorraren hiru laurdenak bete izanagatik 
zegokion eskubideagatik.

Aske uzteak polemika eta presio handia eragin zituen. Euskal Autonomia Erkidegoko 
Auzitegi Nagusiko fiskalak kartzelara itzultzea eskatu zuen. Fiskaltzak argudiatu zuen 
Felix Ramonek “egindako delitu lazgarriak justifikatzen” jarraitzen zuela, bere jokabidea 
“txarra” izan zela eta izaten jarraitzen zuela, bere burua “Euskal preso politiko gisa 
identifikatzen” jarraitzen zuela edo kartzelan “funtzionarioekin harreman hotza “ izan 
zuela70.

Kasua eramateko ardura zuen Ruth Alonso epaileari espedientea ireki zitzaion Gil 
Ostoaga aske uzteagatik, eta presio mediatiko eta sozial handia jasan zuen.

Langraiz Okako (Araba) espetxeko psikologoaren txostenaren arabera, aldiz, Gil 
Ostoagak “ideologiagatik” egin zituen atentatuak, baina une honetan “planteamenduak 
aldatu” egin zirela onartu zuen, “Helburu politiko berdinak lortzeko beste bide batzuk 
zeudelako”.

Mehatxuak

Guzti horrek mehatxu ugari eragin zituen espetxea utzi zuenetik, eta familiak 
esan zuen ohikoa zela inguruan “jende arraroa” ikustea. Mehatxu horietako asko 
telefonoz egiten zizkieten. Patxi Gilek honela kontatzen du:

_
70
El periódico 2002/10/26.
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—

"Deitzen zutenetako bat Francoren biloba zela zioen, Francis Franco, beste batek 
Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kapitaina zela."

—

"Beste batean, anaia herriko Arranon zegoen, eta hiru guardia zibil, hala zirela uste 
dugu, barruan zeuden bi eta bat kanpoan, bera eramaten saiatu ziren. Estatuko Segurtasun 
Indarretako kideak ziren. Armatuta zihoazen eta nire anaiari arma erakutsi zioten. Indarka 
hasi ziren, baina ezin izan zuten eraman. Udaltzainei deitu zitzaien, baina ez zen inor agertu. 
Uste dugu gure anaiak bazekiela nortzuk ziren. Batez ere telefonoz jaso zituen mehatxuak, 
edozein ordutan. Bergarako epaitegian entregatu genituen telefono zenbaki guztiak. Eta 
epaiketan, zenbaki horien titularrak deklaratzera deitu zituzten, baina ez ziren agertu, ez 
zuten inor bidali eta baliogabetu egin zen. Guardia Zibileko kapitain baten eskutitz bat ere 
jaso zuen Donostiako zigiluarekin, nire alaba ere mehatxatu zuten, eta Ruthekin hitz egin 
genuen, eta, jakina, nik ez dut inoiz telefonoa nire izenean jarri, beti nire emaztearenean, 
baina deitu egiten zuten. Nik ere mehatxuak jaso nituen denbora luzez, anaia hil eta gero. 
Bigarren epaiketa batean, telefono horien titularrak ez ziren aurkeztu beste behin, eta ezin 
izan zen besterik egin. Etxera."

Gainera, guardia zibil baten semea Gil Ostoagari jazartzeagatik isuna ordaintzera 
zigortu zuten.

Ruth Alonso epaileak berak esan zion Patxi Gili nora joan behar zuen mehatxuak 
salatzera. Duela gutxi, Patxi Gil Bergarako epaitegira joan zen, anaiaren aurka jasotako 
mehatxuen espedientea eskatzera eta duela bi hilabete, erredaktore-talde honi 
entregatu zion txosten honen eraketan erabili genezan. 

Luis Mari Zabaleta Mendia

Luis Mari Zabaleta Legazpiko Brinkolan jaioa zen, Ezkioko Agerre Aundi baserrian 
bizi izan zen lehenik, Zumarragan gero, eta Donostian azkenik. Patricio Echeverria 
enpresan lan egin zuen. ETA ko kide, 26 urte zituen, 1986ko urtarrilaren 15ean, A-8 
autobidean, Pasaia parean, Guardia Zibilak tirokatuta hil zenean. Berarekin batera, 
komandoko beste bi kide hil ziren: Alejandro Auzmendi Ilzarbe “Satza” eta Bakartxo 
Arzelus.

“Voluntarios” liburuan esaten denez, “Luis Mari, Bakartxo eta Alejandro Bilbo-
Behobia autobidean hil ziren, Guardia Zibilak aurkitu zituenean”71. Argitalpen horretan 
bertan, beste zerbait zehazten da: “Bilbo-Behobia autobidean zeuden, Pasaia parean, 
kamioi frantses bat noiz pasatuko zain hura metrailatzeko asmoz, gerra zikinean 
Frantziako Estatuaren inplikazioa salatzeko”72.

Armatuta zihoazela jakina da, baina gertatutakoaren lekukorik ez dagoenez, 
bertsio ofiziala besterik ez da geratzen. Guardia Zibilaren iturrien arabera, Bilbo-
Behobia autobidean , Frantziar kamioi bat metrailatu berri zuten lekuan harrapatu 
zituzten, lehen ere horrelako ekintzaren bat burutu zuten leku berean.

_
71
ZABALZA, Ricardo (2000). 
Voluntarios. Semillas de 
libertad. Tafalla: Txalapar-
ta, p. 248.

_
72
Ibídem, p. 246.
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Iñaki Egañaren esanetan, “Ia ez dago haren heriotzaren daturik, lekukorik gabe hil 
baitziren eta bertsio bakarra poliziarena da”. Eta iradokitzen du “ebidentziek, dirudienez, 
exekuzio extrajudizialak izan zirela adierazten dutela”73, eta izenak zerrendatzen ditu. 
Euskadi eta askatasuna “entziklopedian esaten da” bertsio ofizialaren arabera, Goardia 
zibilak altoa eman eta tiroka erantzun zutelako gertatu zen zoritxarra “74.

Zantzu ezberdin bat agertzen da, autopsian esaten denean Bakartxo Arzelus 
Arzelusen aurkako tiro bat distantzia laburrean egina zegoela. Nolanahi ere, “Armak 
erabiltzen ari badira, dela eraso-jarreran, dela polizia-ekintza bat saihesteko edo 
egozteko”, ezinezkoa izango litzateke kasu hau bizitzarako eskubidearen urraketa gisa 
sartzea, lehen aipatutako nazioarteko araudiei jarraikiz. Horregatik kokatzen da atal 
honetan.

_
73
EGAÑA, Iñaki (2017). 
Breve historia de ETA. 
Tafalla: Txalaparta, p. 149.

_
74
NUÑEZ, Luis (coord. 
1994). Euskadi eta 
askatasuna. Euskal Herria 
y la libertad. Tomo 7. 
Tafalla: Txalaparta, p. 204.
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7 . 1 . -INDARKERIA EKINTZEK ELKARRIZKETATUTAKO 
PERTSONENGAN IZAN DUTEN ERAGINA.

Jarraian azalduko ditugun oroitzapenek elkarrizketatuengan arrasto sakona utzi 
zuten gertakari bortitz batzuei egiten diete erreferentzia. Kontakizun batzuek frankismo 
garaiko gertaeretara garamatzate, eta beste batzuek azken hamarkadetako gertakari 
berriago batzuk kontatzen dituzte. Baina batzuek zein besteek ezin hobeto balio dute 
txosten honen helbururako.

Eragin emozionalen sailkapenari dagokionez, bi azpiataletan banatu dira, solaskide 
bakoitzaren adierazpenen arabera, irizpide kronologikoei erreparatu gabe. Lehenengo 
atala behin-behinekotasun eta testuinguru irizpide irekiekin osatu da, eta bigarrena 
Legazpira mugatu da batez ere, hurbiltasuna lehenetsiz.

7. 1 .1. EREMU OROKORREAN ERAGIN HANDIENA IZAN DUTEN 
GERTAERAK.

Agustin Beloki Iraola.

Indarkeria gertakarien artean gehien inpaktatu ninduenak, Berazadiren hilketa izan 
zen, Itziarko enpresario hori, guri kontatu zigutenagatik, hemengo burukideak, ETArekin 
negoziatu zuten Frantzian, askatu egingo zutela eta bera nahiko apala zenez, berak hartu 
erabakia eta berak tiro eman ziola…Kortaren kasua ere, personaje aske bat, mundu guztiari 
laguntzen ziona, mina emateko pertsona aukeratuak izan ziren, eta hor joan dira. Uriaren 
kasuak ere asko inpaktatu ninduen, herrian errespetatutako gizona, jubilatuta, langilekin 
musen jokatzen zuena ta(…)hori aspaldi idatzi zuen ETAk, hango panfleto txiki haietan, “el 
patrón que txikitea con el obrero, no nos interesa”…horiek esaldi gogorrak dira.. 

Amaia Altolagirre Garcia de Amezaga.

Neri markau, markau, Blancona... bai. Nik orduan zenbat urte edukiko nitun? 26 urte. 
Ni gogoratzen naiz amak esan ziala: “Amaia, jun behar gea mendi batera dagola bazkari 
familiar bat eta eskatu digute guk banatzeko janaria, etorriko zea? A, ba bale.” Jun ginen eta 
ari ginan itxoiten, ea ze pasatzen dan honekin. Ez dute hilko, ez dute hilko... Gero, “hil dute”(...). 
Horretaz gogoratzen naiz, oso, oso fuertea izan zala. Denak berdina esaten genun, baina 
jendeak ez zun esaten gaizki zegola, ta neri horrek, beira izan naizela gogorra beti, baina 
gauza horiek, ostras. Ez naiz egon inoiz hilketen alde, nahiz eta beti bozkatu Herri Batasunari, 
baina holako gauzak, esaten dezu, ostras.

Nik esaten nuen ez zitzaidala ondo iruditzen hori. Bai, etxean eta, super gaizki iruditzen 
zitzaien, lagunen artean gehienak, ba igual ondo ez, baina “beste batzuk ere egiten dute!” 
Betikoa, ez? “Beste batzuk ere...” Eta hori da justifikatzea.

Eneko Solana Olabide.

(M11ren inguruan…)…Bai...hori da...hasieran hemen nola bertako presoei (...) oso 
gogorra, hasieran atea zien, atea zan informazio hori, hasieran borroka armatuei atxikitzen 
ziela hori, eta hor barrun oso muittue. Ez dauket gogoan ze pasau zan ordun baino bueno, 
pintadak. Lehen aipatutakoen kasua ordun ez dakit, baina holako gauzak holako momentutan 
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pasatzen ziela bai. ETAk atentatu bat itezun, ordun, Espainia mailan erreakzio bat zegon, ba 
orduntxe indartzen zien...holako bortizkeriak senitartekoekiko.

Javier Arrieta Garate.

Oro har, zirraragarriena, nire ustez, gehien eragin zidana, Yoyesen heriotza izan zen. 
Eta, era berean, ETA kide izan zen emakume batek ETA uztea erabaki izana. Bizi izan zuen 
prozesu guztia, Mexikokoa edo bere bizitza pribatuan jendaurrean atera izana, askatasun 
jarrera hori. Eta nola ETA k askatasun hori hertsatzen duen itxikeria dirudien zerbaiten 
arabera. Neurri batean, aurreranzko ihesa izan zen, erakundean pitzadurarik egon ez zedin.

Eta hor hasi zen pixka bat, agian, ETA beherantz joaten, neurri batean. Mobilizazio 
garrantzitsuek kontzientziazio handiagoa eta desegite handiagoa ekarri zuten ETA ren baitan, 
nolabait esateko.

Hunkitu nauten beste batzuk: Ortega Lara, Miguel Ángel Blancoren heriotza… nagusiki 
horiek.

Jon Amilibia Urzelai.

Beharbada, bi une desberdin. Bat 1975ean izan zen, Iruñeko kartzelan nengoela, gose-
greba bat egiten, ETA pm-ko Madrid komandoko lagun bat hil zen Madrilen: Montxo López 
Antía.

Ordizian Yoyes bere semearekin hil izanak ere zirrara handia eragin zidan. Askoz gauza 
gehiagok ere bai... baina tira, bi horiek bereziki. Egiten ari ginen gose-greba Estatu osoan 
egiten zen, espetxeetan. Politiko deitzen ziren preso guztiak edo gehienak, Txiki eta Otaegiren 
fusilamendua saihesteko, eta baita FRAP Espainiako Estatuan zegoen beste erakunde bateko 
jendearen alde ere.

José Morcillo Guerrero.

Beharbada gehien markatu ninduena nire alaba Estefaniak jasan zuen erasoa izan zen, 
lineako autobusean, Arkitektura Goi Eskolara zihoala. Estefania, urte horretan, arkitekturako 
laugarren mailan zegoen. Herrian ezaguna zen eta da gaztetatik Gazte Sozialistetan ibilia 
delako.

1996ko maiatzaren 25ean, “Borroka Egun” eguna, goizean autobusa hartu eta 
egunero egiten zuen bezala, Donostiako Unibertsitaterazihoan. Bidaia beldurgarria izan zen, 
gazte talde batek irainka egin zion ibilbide osoan, beldurtuz eta mehatxatuz. Eraso fisikoa 
autobusaren ibilbidea amaitu baino lehen gertatu zen, Psikologia Fakultatearen parean, 
gazteetako batek esan zionean: “Eta ea euskaraz hitz egiten duzun”. Estefaniak euskaraz 
erantzun zion, eta horrek gaztearen aldartea harrotu zuen. Gaztea jiratu eta ukabilkada bat 
eman zion ahoan, ezpaina hautsi zion eta hortzak mugitu zitzaizkion. Haginlariarengana 
joan behar izan zuen behin baino gehiago(…) Alabari egindako erasoak bere ama eta biori 
guri egindakoek baina min gehiago eragin ziguten. Egun hartan Estefaniak etxera deitu zuen 
amari kolpearen berri emateko, eta ahoa odoleztatu ziotela. Emazteak, bere aldetik, telefonoz 
kontatu zidan, ikaragarrizko kezkaz, halako eraso baten aurrean inor hatzik mugitzeko gai ez 
denean geratzen zaion sentsazioa ezintasun tragikoa da.
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Juan Pedro Agirre Ugarte.

Ni markatu nauena gehien, Miguel Angel Blanco. Neretzako izan zan gainea, adios ez 
da posible, hau ez da posible hola jarraitzea. Ordun oaindio desbinkulatuta neon udaletxetik, 
baino oaindio jarraitzen nun zeozertan. Gainea hasi zan mugimendu bat Ezker Abertzale 
barruan, borroka armatuari buelta emateko eta. Horren geroztik hasi zan gure barnean...
Lehendik ere zenbait ia aspertuta geunden, ta hasi zan mugimendu bat, honi amaiera bat 
eman behar zaio, ez dakigu nola baina zeozer hasi zan. Gero izan da izan dan bezela. Beste 
14-15 urte egon die, aguantau due...Hura izan zan netzako…Gainea, herri mailan ordun izan 
zan, ez Legazpin bakarrik, leku guztitan. Ni gogoratzen naiz egun hartan gure elkartean zerela 
afarik eta, dana prestatuta, eta zenbait jende etzan etorri. Ez zan...Herri bat….Zien lagunek, 
afaltzeko, ta ez zien etorri. Kristalak hautsi zizkiguten, eta herrin giro oso zatarra, ta geure 
arten ebai. Izan zan netzako desastre bat. 

Marian Álvarez Rosado.

Jendea lasaiago ikusten nuen, Miguel Ángel Blancoren kasuaz gogoratzen naizelako, 
hura zen... ze zirrararekin atera zen jendea kalera, mundu guztia. Era berean, nire lankide 
bat, Goikoetxea, hil zutenean, gogoratzen dut denok Bilbora joan ginela, eta dena indarra zen, 
denak oso indartsu... Eta gero konturatzen zara azkenean joaten ginela, jende asko joaten 
zela, baina gero egoera lasaitzen ari zela, nolabait ohitzen ari zarela, esango dugu. Eta niri 
gogorra iruditzen zait hori, inoiz ez baitzaio utzi behar amorrua edo pena sentitzeari pertsona 
batengatik, baldintza horietan hiltzen denean edo biktima batengatik.

Pili Garmendia Jauregi.

ETA zela eta, eztabaida izugarriak genituen, presoei babesa eman ala ez, eta abar; izan 
ere, eramaten ari ziren politikarekin erabateko desadostasuna genuen, baina, noski, esaten 
genuen: presoak presoak dira; zer egur jaso dute?; nola daude?; zer baldintza dituzte?... 
hau da, ikaragarria zen. Gauza bat zen beldurra, eta beste bat ezin lo egitea genituen 
eztabaidengatik, egia baita, laguntzea edo ez laguntzearen arabera gauzak asko aldatzen 
zirela . Baina, gero, amnistiaren ondoren eta berriro itzuli zirenean, nik esan nuen “honaino”, 
nik ETA ren horrelako ekintzak ezin ditut… ezin dut, ezin dut…

Horren ondoren, egiten zituzten ekintza guztiak Guardia Zibilarenak izan edo… eta 
abar; izan ere, gero jende askoz ere normalagoarekin sartu ziren, orduan, nik iada ezin nuen...

Beste gauza bat da hala ere, zalantzarik gabe, presoek ere badituztela beren eskubideak. 
Horrelaxe..

Rosa Pacheco Cano.

Gauza asko gertatu dira, asko egon dira eta horien artean, manifestazio oso ekintzaileak, 
oso “borrokalariak”, hitza horixe da, beti egon den “kale borroka”. Ezkondu ginenean 6 urte 
eman genituen Ibarran, Lasa eta Zabalaren herria da. Hori oso gogorra izan zen, dena zen, 
adierazpen horiek guztiek min ematen dute…
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7. 1 . 2 .- LEGAZPIN EDO ELKARRIZKETATUAREN EREMU 
PERTSONALEAN ERAGIN HANDIENA IZAN DUTEN GERTAERAK.

Agustin Beloki Iraola. 

Herriari dagokionez, indarkeriaren inguruan, Mujika herriko semea, hori erahil zuten, 
ertzain bat hil zuten han goien, pantanoaren inguruan…gero Guardia Zibilan hilketa eta 
Patricioren sekuestro hori, Miguel Ignacio, mutil gaztea. Aske utzi zutenean, han agertu zen, 
Mutiloa baserrian, Zerain-en ondoan. Legazpin hau nahiko urrutitik bizi izan zen, Donostian 
bizi ziren, baino hemen zeukaten etxea. Gauza nahiko justifikatua bezela bizitu izan genuen, 
Orbegozona bezela, hauek dirua zeukaten, nahiz eta 1983. urtean izan. Ez zigun minik eman…
Ez genuen sentitu beste hilketa bat bezela, nahiz eta Berazadi bezela izan hau ere, ez ginelako 
kokatu serio, eskubia geran ala ezkerra geran, interklasista erdi hortan kokatu ginen. Partidu 
bezela nahiz eta denuntziatu, ez ginen manifestazioatara atera.

Beste gertakarien artean, bi pertsona daude herrian, batek udaletxeari su eman ziona, 
eta besteak Batzokiari. Horrela konfirmatu zigun Euskadi Buru Batzarrak, Zumarragako 
Ertzainak esana. (Zubillaga) Batzokiari eman zion sua, eta besteak udaletxeari. Azkeneko hau 
mutil gazte erdalduna zen, eta nahiz eta dudak egon, uste dut Ertzainak ere konfirmatu egin 
zuela. Artxibo guztiak erre egin ziren, nire artxiboak konkretuki.

Amaia Altolagirre Garcia De Amezaga.

Gehiena gogoratzen naiz ni Kepa eta Juani eraman zituztenean, hori da gehiena 
gogoratzen detena. 1991an zan? Bergarako kilometrotan... Atxiloketa bat. Bonba bat uste 
det jarri zutela Brinkolako tren tunelean. Hauek gero egon dira hogeita piko urte kartzelan 
eta orain dela urte batzuk atera dira. Ta gainera ni nago, batez ere Keparekin, jendeak hartu 
dula, hainbeste urte kartzelan egon eta gero, ba oso ondo hartu dutela herrian. Ta gero irten 
zan hura (Gil Ostoaga), ba bai izan zala oso... Gero segituan hil zan, ez dakigu nola, ez dakit 
suizidatu zan edo, ez dago oso argi. Hura irten zanean bai izan zala, inork ez ziola kaso egiten, 
baina en cambio, honi… (Kepa Solanarengatik). 

Eneko Solana Olabide.

Nere aitai Parot aplikau zien eta berez kalen eon behar zun. Parot aplikau zioten ta 
netzako oso esanguratsua izan zan. Bilduk indarra hartu zun urte hura udaletxe askotan 
eta...lortu zanen Parot horri aurre egitea. Nere aitte Parot lege horrekin askau zuten, hoixe da 
pasa zitena. Eta hori izan zan oso…Ze gainea hausteskundek baino lehen beira ta beira ginen, 
hemen zeoze atea ezkero, ze aitte askau baino hilabete lehenuo uste genun kalea zetorrela. 
Hala ere, bagenekigun, ta esan zigun “kendu ideia hori burutik ze Parot legea sartuko diate”. 
Eta holaxe, hilabete lehenao, Parot doktrina hori aplikau zien eta beste 25 urte bete arte, edo 
30 bete arte...Beste urte batzuk pasa zitun Parot lege hori kendu zan arte, eta hori ere izan 
zan oso , “el boom final”.

Javier Arrieta Garate.

Eragin, benetan eragin esaten den hori, hemen nabarmentzeko zerbait, bada, ez. Agian 
ondorioek, neurri batean, bizi genuen tentsioagatik. Ni gogoratzen naiz, adibidez, hemen 
Urtatzako urtegian bonba bat jarri zutela, guardia zibil bat hil zutela eta bonba tranpa bat 
jarri zutela. Gero, RENFEn ere jarri zuten, ertzain bat hil zen. Gertutasunagatik gogoratzen naiz; 
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izan ere, nik biktimaren anai-arrebak ezagutzen ditut, haren aita guardia zibila zen, pertsona 
ona zen eta denboraldi batean “auto bahituta” egon zen etxean, hilko zuten beldurrez.

Jon Amilibia Urzelai.

Egia esan, inpaktua baino gehiago izan zen. Une hartan Guardia Zibilak emandako 
erantzunaz ari naiz. Kabo bat, Guardia Zibilekoa, urte hartako maiatzeko jaietan... uste dut 76a 
zela, oker ez banago. Urtegian ikurrina bat zegoela uste dut, Urtatzakoan, baina ez nago ziur. 
Orduan ikurrina kentzera joan eta leherketa egon zen. Horrek hemengo, Legazpiko, Urretxuko 
eta Zumarragako jendea atxilotzea ekarri zuen. Pila bat atxilotu gintuzten, senideak, eta abar. 
Une jakin horretan, nire familian ama eta biok atxilotu gintuzten. Anaia ez zuten atxilotu 
kartzelan zegoelako; eta arreba erbestean zegoelako. Orduan, inpaktu hori oso esperientzia 
desatsegina izan zen.

José Morcillo Guerrero.

Ni Legazpin 2007an sartu nintzen zinegotzi, beno 28 urte eman nituen Hernanin 79tik 
2007ra, 2007ko udal hauteskundeak barne. Legazpin aurkezteko eskatu zidaten, mehatxu-
egoeragatik ez zegoelako zerrendaburu izateko prest zegoen kiderik.

Esan beharra daukat nire bizitzan zehar lau aldiz aldatu behar izan dudala nire 
telefono-zenbakia, eta azkenean, epailearen eskariz gidatik kendu nuen. Familiari eta niri 
zuzendutako zenbait gutun mehatxagarri jaso genituen postontzian, kasualitatez, gutunetako 
bat oraindik daukat.

Juan Pedro Agirre Ugarte.

Gero etorrri zan Proceso de Guerra de Burgos, 1970an etorri zan...hura zan ia beste 
astindu bat, eta hori da nere sentsazioa, sentitu nun...ni euskalduna naiz eta ni nao sartuta 
guda hortan. Ordun ia hartu nun kontzientzia herri zapaldu bezela eta hortxe sartu nintzen. 
Hasita neon rollo hortan sartzen poliki-poliki, eta Udaletxen nabaitu nintzen garai hartan, 
pixkat , euskal alde, Euskal Herri aldeko mobidatan ikustea, Guardia Zibilei frente itea kaleko 
istiluetan, eta Bergarako alkate mugimenduan sartu nintzen. Ni enintzen alkate, baina etzian 
fiatzen gure alkatekin ta nei deittu ziaten juteko hauntza, bilerata, ta gero, nere bitartez 
alkateak alde intzun. Alkate askok utzi zuten ordun, alkate frankistak. Bueno ez dakit zien 
frankistak, alkateak zien, beaiek deseroso ikusten zien eta alde in zuten. 

Marian Álvarez Rosado.

Une gogor bat nire lankide José Juan Pacheco Cano hil zutenekoa izan zen, Brinkolako 
tuneleko atentatua. Horrek bai eragin zuela... oso zirraragarria izan zen guztiontzat, oso 
mingarria izan zen, nik uste dut horrek eskema guztiak hautsi zizkigula, niretzat behintzat, 
pertsonalki. Gainera, nik mutil hau ezagutzen nuelako, biok etorri ginen Beasaindik. Bera nire 
lankide izana zen, eta, nire kasuan bezala, haren gurasoak ere emigranteak ziren. Oroitzen 
dut bere amarekin egotean, esaten zuen berak ez zuela inoiz beldurrik izan, besteok inoiz izan 
ez genuen bezala, oso ondo onartuak baikinen, oso pozik. Gainera, eskuzabala zen denetan, 
lanean, denetan. Berak uste zuen ez zitzaiola inoiz gertatuko, gertatu zitzaion, eta horrek 
lehena eta geroa banatu zituen .

Gainerakoan, lankide gehiago hil ziren, eta heriotza bat zegoen bakoitzean, pentsa 
dezakezuen bezala, oso mingarria zen.
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Pili Garmendia Jauregi.

Niri zirrara handia eragin zidana, gero hartu nuen norabidea hartu ahal izateko, 
Patricioren enpresa izan zen, aitak lan egiten zuena; izan ere, otarre txiki batekin joaten ginen 
bazkaria edo afaria eramatera. Eta berak, azken batean, ez zuen lan txarrik, gertatzen dena 
da 12 ordu sartzen zituela, garabilaria baitzen, baina ordu estrak fundizioan egiten zituen, 
likido balde izugarri batzuekin, erabat erreta persona asko hil zen haiekin, gainera erori 
zitzaielako, ikaragarria zen. Eta mailua, zarata… Hori guztia ikusteak zirrara eragin zidan, 10, 
11, 12 urterekin gindoazen. Errazionamendu guztia egokitu zitzaidan, egiten ziren ilarak ere 
bai... Horrek ere eragin zidan, eta, gero, horrexegatik, 14-15 urterekin JOC en (Gazte Langile 
Katolikoetan) hasi ginen. Esperientzia ona izan zen, hortik abiatu baitziren gero alderdi politiko 
guztiak, edo batzuk. Eta hor hasi nintzen, politikoki.

Rosa Pacheco Cano.

Bada, bai, data eta gertakari bat inoiz ahazten ez direnetakoa. Nik 20 urte nituen, 
eta honela jakin nuen: orduan gurasoekin bizi nintzen, igande goizalde batean gertatu zen, 
urriaren 16an zehazki, eta goizeko 8etan jo zuten atea. Txirrina jo zuten eta gurasoak altxatu 
egin ziren. Ni ohean nengoen, ama oihuka entzun besterik ez nuen egin, eta berehala jaiki eta 
bi ertzain zeudela ikusi nuen. Ama shock egoeran zegoen. Ertzainak niri hitzegin zidan, ezin 
izan zion amari egin, eta nik, orduan esaten zidana entzun nuen, baina ez nuen ulertzen. Eta 
orduan jakinarazi zidan Legazpiko trenbidean lehergailu batek eztanda egin zuela eta nire 
anaia horren ondorioz hil zela. Bonba tranpa bat zapaldu zuela eta han zeudela operatibo 
guztiak, oraindik ez zela gorpua erretiratu. Hitzik gabe geratu nintzen, horrela jakin nuen 
gertatutakoaren berri.

Eta hortik aurrera, oso markatua izan zen lehenaldia eta geroaldia. Egunetan eta 
urteetan amesgaiztoak dituzu eta ez duzu sinetsi nahi, ez duzu zergatia ulertzen, eta bizitzen 
saiatzen zara, egia da bizitzen saiatzen zarela eta aurrera jarraitzen duzula, gaztea nintzelako, 
eta ez dagoelako beste erremediorik. Baina oraindik nire anaiaren falta sumatzen dut... eta 
nire bizitzaren zati bat lapurtu didatela sentitzen dut, bera eta biok oso elkartuta geundelako…

7. 2 . - GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK ETA BIKTIMAK.

Testigantza zirraragarriak irakurri ondoren, argi geratzen da indarkeria mota 
desberdinek izan duten irismena eta ondorioak, bai pertsona jakin batzuengan eta, 
beste maila batean, gizarte osoan oro har eragin duten sufrimendua ere. Indarkeria 
horrek eragindako kalteen zerrenda urratzailea da: hildakoak, zaurituak, torturatuak, 
mehatxatuak eta, era berean, oinaze sakon, sufrimendu, beldur, gorroto eta abar. 
Azpimarratu behar da ondorio horiek guztiek ezaugarri komun bera dutela jatorrian, 
guztiak baitira, inolako salbuespenik gabe, oinarrizko eskubideen urraketak, hainbat 
modutan. Uste dugu garrantzitsua dela ideia hori azpimarratzea, beste begirada batekin 
aurrera egin nahi bada, begirada ezberdin batekin.

Era berean, urraketa horien ondorio zuzena da gaur egun biktima ugari izatea. 
Kaltetu nagusienak, jakina, atentatu mota ezberdinetako biktimak eta haien senide eta 
gertuko guztiak izan dira. Baina indarkeriak arrasto ezabaezina utzi du gizartearen beste 
esparru askotan ere. Hurrengo orrialdeetan gai horiek jorratzen dira lehen aipatutako 
pertsonek emandako kontakizun eta iritzien bidez.
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7.2.1.- GIZA ESKUBIDEEN URRAKETAK ETA BIKTIMAK.

2018. urtean 70 urte bete ziren Parisen Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala 
onartu zenetik. Nazio Batuen Batzar Nagusiak aldarrikatu zuen, 1948ko abenduaren 
10ean zehazki. Adierazpenak gizaki orok izan behar dituen oinarrizko eskubideak 
ezartzen ditu, eta horrela onartuta dago nazioartean. Alde horretatik, giza eskubideen 
urraketa bat gertatzen denean, bidegabeko kalte baten biktima izateagatik aitorpena 
jasotzeaz gain, urraketa eragin zaion pertsona orok du egia, justizia eta erreparazioa 
eskatzeko bidezko eskubidea.

Gainera, eragindako kalteak sarritan besteen sufrimendua ikustea eragozten 
digula gertatzen da, gure minak berak dena betetzen duelako. Ideia hori oso zabalduta 
dago mundu osoan, baita euskal gizartean ere, edo, hobeto esanda, Legazpi ez da 
salbuespena. Izan ere, gure sufrimendutik harago beste oinaze-egoera batzuk hauteman 
ahal izateko, beharrezkoa da aldez aurretik hausnarketa sakona egitea, eta horretarako 
begirada irekia eta gorrotorik gabea behar da.

Joera hori argi eta garbi islatzen da jarraian azalduko ditugun testigantzetan, baina 
aitortu beharra dago, bestalde, aurreiritzi horiek gainditzeko prest dauden pertsonak 
asko direla. Nolanahi ere, biktima eta biktimagileen artean berdinketa egiteko arriskuak 
kezka handia sortzen du, eta pertsona askori oinarrizko iruditzen zaie bi figuren arteko 
bereizketa argia egitea.

Bizitzeko eskubidearen aurka

Ez dago hierarkiarik giza eskubide ezberdinen artean. Ezin da eskubide bat beste 
baten aurretik jarri. Osotasunean eta modu integralean hartu behar dira. Nolanahi 
ere, horrelako ikerketa bat hastean, zilegi da bizitzeko eskubidea lehenestea; izan ere, 
eskubide hori ukatuz gero, ez dago beste eskubideez hitzegitea. Horregatik, heriotzak 
eragindako urraketen testigantzak jaso nahi izan ditugu lehen lekuan.

Etak eragindako heriotzak

Azken hamarkada hauetan, bai Legazpin bai Euskal Herriko beste leku batzuetan 
gertatu diren motibazio politikoko heriotza gehienak ETAren atal ezberdinek eragin 
dituzte, eta mota guztietako erreakzioak eragin dituzte gizartean. Baina beste mota 
bateko indarkeriak ere gertatu dira, hala nola GAL, BVE eta abar. Nahiz eta uste dugun 
eragindako urraketa berbera dela biktima batzuk eta besteentzat, duela gutxi arte, hilketa 
horiek desberdin eragiten zioten gizartearen zati bati, horri buruzko hainbat txostenetan 
frogatu den bezala. Hori dela eta, lekukotza hauek aurkezten dira, argi eta garbi utziaz 
txosten hau egin duen taldearentzat tratamendu bera merezi dutela biktima guztiek, 
biktimagilea edozein dela ere.

—

"Ni gogoratzen naiz Gregorio Ordoñez hil zutenen, esan nun, hemen pasa behar da 
orain. Eta gero ezan ezer pasatzen, gero geratzen zan… Nik beti esaten nun, hemen pasa 
behar da, etorri behar da hemen, gerra bat edo zerbait. Ezin da gelditu hola, baina hola 
gelditzen zan. "
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—

"Kasu horretan bonba-abisu bat zegoen edo ez dakit zer zen, abisu bat, uste dut izan 
zela. Ikuskapen bat egiten ari ziren, lehen kasuetako bat izan zen, ondoren neurriak hartu 
ziren, baina garai hartan, horrelako zerbaitek harrapa zintzakeen. Trenbidean zihoazen eta 
berorrek esan zuen, zerbait dago eta ez dakit zer den eta... boom!, lehertu egin zen. Ez zion 
gehiagorako denbora eman."

—

"Pertsonalki esaten dizut Pacheco hil zutenean, elkarrekin etorriak ginen eta nik 
banekien nolakoa zen, xarma berezia zuen pertsona bat, gogoratzen naiz ezkontzera zihoala 
lizentzia eskatzeko orria eskatzera etorri zitzaidanean, eta estuasuna ematen zion, pertsona 
berezia zen benetan, aingerua. Eta komisariara joan nintzenean, ez nekien zer gertatu 
zen, eta sailburuaren esanetara jartzeko esan zidatenean, zegoena pixka bat antolatzeko, 
nik ez nekien zer izan zen ere. Korapilo bat jarri zitzaidan eztarrian. 7:00etatik 2:00ak arte 
etxera joan nintzen arte, hori bada, protokoloa zela, gauza bat, bestea. Beste norbaitengan 
bizi nintzela zirudien, ez nintzen ni. Ezin nuen sinetsi gertatutakoa, zirraragarria izan zen. 
Eztarrian korapilo bat jarri eta ez nuen jan. Nik uste dut ez nuela urik ere edan egun horretan. 
Tentsioa zegoen, nigan behintzat, eta uste dut lankide guztiek gauza bera sentitu zutela…"

—

"Berak esaten zuen: “Ez doaz euskal poliziaren aurka…”. Izan ere, bonba Ertzaintzari 
zuzendua ez zela eta istripua izan zela argitaratu zuen ETA-k, guardia zibil bati zuzenduta 
zegoela, baina tira, berdin dio, pertsona bat hilko zuen. Ertzaintzak ere arduragabekeria 
handiz jokatu zuen. Hori ere oso mingarria izan zen, bonba bidezko atentatu baten abisua 
zen eta Ertzaintzak oraindik ez zuen artezilaririk. Ez dakit bi urte baino ez ote zeramatzaten 
artezilariek, orduan egin beharrekoa Guardia Zibilari deitzea zen, baina txanda zuen 
sarjentuak bidali egin zituen (…) guztia kea zen, segada bat, ateratzen saiatu ziren, eta orduan 
uste dut batzuk hortik joan zirela, eta orduan nire anaiak esan zuen: “Itxaron hemen, ez 
mugitu ea irteeraren bat ikusten dudan...” Eta joan zen eta esan zuen: “Hemen irteera bat 
dago” eta Pam! Bonba tranpa zen, nahita hiltzeko prestatua eta lankide horiek ere oso jota 
geratu ziren. "

Sarritan, iraganeko hilketa batzuek kontraesanak sortu zituzten zenbait 
pertsonengan, nahiz eta bakoitzaren printzipio etikoek tinko eusten zieten beren 
irizpideei. Iritzi kontrajarri horiek heriotza baten aurrean jarrera desberdinak hartzera 
eraman dute kasu batean baino gehiagotan, biktima eta biktimarioa nor diren kontuan 
hartuta. Azkenik, esan daiteke herritar guztiek biktima guztiak ez dituztela berdin 
tratatzen.

—

"Ez, ez beti, hasieran behintzat, lehenengo biktimak, Guardia Zibil bat zenean, nik 
esaten nun, bere lana da, berak badaki noa datorren. Hil dute? Enfrentamendu bat izan da, 
atentadu bat, baina beak badaki zerta etorri dan. Garai hartan nik Guardia Zibilak...Hori bai, 
hasi zianen lehergailu indiskriminatuak ipintzen, biktima zibilak eroritzen, politikoak akatzen, 
hori ia...Baino lehenengok, hasierakok, Guardia Zibilak, borroka militar bat zen, eta horren 
barne egoten die heriotzak."

—

"Baina lehenengoak, hasierakoak, guardia zibilak eta bestelakoak, nire ikuspuntutik 
borroka militarra zen, eta orduan, nire ustez, horrek heriotzak dakartza. Iruditzen zait, lehen, 
noski, ez zirela ETA ren biktimatzat hartzen. ETA ren biktimak ez ziren biktima nire ustez. Ni 
nintzen egiten ez nuen lehena. Hemen plazan elkartzen zirenean, hilketa bat egon eta jendea 
plazara ateratzen zenean, ez nintzen joaten, eta ez gaizki iruditzen zitzaidalako, soilik han ez 
agertzeko eta seinala ez nintzaten. Koldarkeria hutsa zen... Hala ere, ikusten nuen zer egiten 
ari ziren, ETA k ez zuen izateko arrazoirik, gero eta noraez handiagoan zebiltzan, hau da, ez 
zegoen ezer esateko aukerarik."
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—

"Hasieran, klandestinitate garaietan eta beste, bazirudien, bueno… eta hori haien guztiz 
kontrakoa nintzela. Gauza ikaragarria iruditzen zitzaidan, erlijio-arazoa bezalakoa zen, Jainko 
jainkotiarrak salbatuko zintuela eta abar. ETA rekin berdin. Hemen ez dugu salbatzailerik 
behar, hemen bakoitzak egin beharra du, eta denok jartzen ez bagara, ez da ezer lortuko. 
Bada, nire ustez, ikusten ari zara horrek ez zaituela inora eramaten. Eta beste aldetik ikusten 
duzu egiten ari diren guztia eta esaten duzu “ez”. Eta azkenean, guzti honen azken zatia izan 
zen, zerbait zegoenean joaten ginela, baina hasieran ez genuen egiten."

Tortura

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak, 5. artikuluan, gizaki orok torturatua ez 
izateko eskubidea duela dio. Zoritxarrez, behin eta berriz errepikatu izan den eskubide 
urraketa bat da. Gaineratu behar da, frogak aurkitzeko zailtasunarekin batera, torturaren 
praktika zigorgabetasun osoko giroan gertatzen dela beti. Legazpin eta Euskal Herrian 
jende gutxik jartzen zuen zalantzan poliziak torturatzen zuela: susmo hori norberaren 
usteetatik haratago zihoan, han eta hemen jasotako zantzuetan oinarrituta.

Duela gutxi, torturaren susmoak pertsona askoren uste hutsa izateari utzi 
dio, eta jabari publikoko egitate bihurtu da. Izan ere, Euskal Herriko Unibertsitateko 
Kriminologiaren Euskal Institutuak horren inguruko testigantza ugari argitaratu zituen 
2017an, txosten mardul batean bilduta. Txosten hori nazioarteko irizpide zientifikoen 
arabera egin da, eta egiazkotasunaren fede ematen die Euskal Autonomia Erkidegoan 
1960 eta 2010 bitartean izandako 4.000 tortura-kasu baino gehiagori. Hala eta guztiz ere, 
Justiziak hogei bat kasu baino ez ditu aitortu eta zigortu hamarkada hauetan guztietan.

—

"(Aita kartzelan egotearen inguruan) Bai, atxilotu ta seitun. Azkenen bai jasan zitula 
interrogatorio gogorrak. Nik uste, nere txikitasunetik ez ditela erabat dana kontau, bere 
osotasunen, baina bai nere ama nola haurdun zeon; esan ziotela-ba zure kulpagatik emazteek 
semea galdu du-. Komentario asko izaten zian muturrekoak baino askoz gogorragok. Eta 
egoera asko ere bai, atxilotu zutenean, isolamendura seitun pasatzen zituzten, edozein gauza 
pasata, preso komunekin liskarren bat izanda, edozein momentutan. Preso komunak deitzen 
die Euskal presoak ez dien beste preso guzti horiei."

—

"Tortura fisikoari dagokionez, hiru tortura mota gogoratzen ditut, agian oso 
garrantzitsuak ez direnak, baina une horretan konturatzen zara nola zeuden planifikatuta. 
Gero ni kartzelara eraman ninduen atxiloketan gizon bat egon zen, asko zekiena non jo min 
handia egiteko eta seinalerik ez uzteko. Ukabilarekin kolpe bat eman zidan bularrezurrean, 
oso zaila da, ia ezinezkoa, bularrezurra apurtzea, baina min handia ematen du. Orduan, 
hura fina izan zen. Eta gero, beste bi. Haietako batean bainuontzia zegoen, bi aldiz egin 
zidatena. Bat hemen, Legazpiko kuartelean, eta bestea Guardia Zibilaren komandantzian. 
Eta hirugarrena, komandantzian bertan. (...) Erabiltzen zuten beste tortura bat, ondorioak 
ikusi nituenean haluzinatu nuena, hau zen: gimnasia eginarazten zizuten, hau da, flexioak, 
akituta geratzen zinen eta benetan kaka eginda. Eta noski, teorikoki manipulagarriagoa zinen, 
zeunden moduaren arabera. Hori da nire esperientzia pertsonala. Zuk zenekiena haiek ez 
zekiten, ezinezkoa baitzen jakitea, eta horrek nolabaiteko lasaitasuna ematen dizu eta tortura 
onartzen edo gutxiago sufritzen laguntzen zaitu. Baina konturatzen zinen, edo ni konturatzen 
nintzen, benetan oso ondo planifikatzen zutela egiten zutena."
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—

"Torturatuen inguruan, jakin nahi nuke, Kepa (Solana) kasu, ze sufritu duten. Baina 
hemen nik dakidala, Guardia Zibilak jotakoak bakarrik. Baino horiek ere “bila” joan ziren, 
probokatzaileak, bihurri, deabruak ziren (Guardia Zibilen inguruan). Burgales bat ezagutzen 
genuen hemen herrian, horrek beti gaizki. Neri ez didate jo, baino nire aurrean jo egin 
zuten, burgales hau, Brinkolakoa zena. Horrek esaten zuen: “yo voy a venir con la bandera 
comunista”, bestea gerturatu zen eta zaplasteko bat eman zion. Horrelakoak ikusi ditut, baino 
nik dakidala, pertsonalki ez dut ikusi torturarik, ezta seinalerik, baino seguru egon direla, bai."

—

"Beti esan izan da “denei ematen diete, harrapatzen dituzten guztiei ematen diete” eta 
ez dakit… Gaizki iruditzen zait. Hori tortura da, ezta?"

—

"Nire ustez, bereizi egin behar da nortaz ari garen, terroristak ez dira gaizkile arruntak, 
haurrak, emakumeak, langileak eta abar hiltzea eta haiei min egitea axola ez zaien pertsonak 
dira, nahiz bizitza horretan galdu. Eta hara, krudela da esango dudana, baina agian 
informazioa ateratzeko modu bakarra zen, eta seguru asko bizitza asko salbatu zituzten 
horrela. Eta denok dakigu ez dagoela ondo, baina non dago oreka? Nola ateratzen diozu 
informazioa hilketak non egingo diren eta atentatuak non izango diren dakien terrorista bati? 
Nola atera informazio hori heriotza horiek saihesteko? Ez dakit, ez dut gaia ulertzen, baina 
hor dago galdera. Eta, jakina, bereizi egin behar ditugu onak eta txarrak. Gaiztoak beti dira 
hiltzen dutenak eta beste iritzi batzuk errespetatzen ez dituztenak."

—

"Gimnasiaren torturarekin, ondorio fisiko bat izan nuen, bere kabuz bukatu zena, 
konpondu zena, baina tira, ikasi nuen. Odola zirudien pixa egiten aritu nintzen egun batzuetan, 
baina, noski, ez zen odola, mioglobina zen, ariketa fisiko gehiegiarekin apurtzen den muskulu-
pigmentu bat. Baina giltzurrun-prozesu batera eraman zaitzake, hau da, giltzurrunak plof! 
egitera. Normalean ez da gertatzen, maratoia egiten dutenei gertatzen zaie. Beharbada hortik 
ikasi zuten hauek gorputza benetan ahultzen. Eta gero, tortura psikikoa, pasa zen. Urte asko 
dira, 40 urte baino gehiago, beraz, nik uste dut ez dudala horren ondoriorik, edo behintzat ez 
naiz horretaz jabetzen."

—

"Pertsonalki ezagutzen dut, Jonen anaia, Mikel, torturaren biktima izan dena. Ezin zaitut 
testuinguruan kokatu, frankismoaren amaiera edo demokrazian izan zen. Atxilotuta egon zen 
eta, noski, torturatu egin zituzten... torturatu, e! Jakina, bertatik bertara esaterik ez dudana, 
bizipen guztiak, ez dakizkit, baina tira, hurbileko zaidan kasua da."

—

"Niri egin zidaten beste tortura bat, laburra, “Ebakuntza-gela” deitzen zen bat da: 
zu ahoz gora zegoen mahai batean etzanda, gerria honaino iritsi eta gorputza mahaitik 
erortzeko moduan mugitzen zintuzten. Batzuetan ezkerraldetik erortzen uzten zintuzten, 
baina oso leun, eta gero, bazen lurrera erortzen uzten zuten jendea, ezin ziotelako eutsi, ez 
zutelako gorputza mantentzen. Egitasmoa dago hor. Konturatzen zinen, benetan, efektua 
ikaragarria zela, eta alde psikikoa ere bai, nola erabiltzen zuten egoera. Ikusten zenuen polizia 
ona eta gaiztoarena, estrategia hori ere bi kasutan bizi izan nuen. Bazirudien teknika horietan 
adituagoa zen jendea bazegoela. Ez dakit teknikak ziren, metodoak agian…"
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Jazarpena. Bizkartzainak

Pertsona askok (politikariak, enpresariak eta herritar soilak) eskolta eraman behar 
izan dute, mehatxuak jaso dituztelako edo atentatu bat jasateko arriskua zutelako. 
Legazpi, Euskal Herriko beste udalerri batzuk bezala, ez da salbuespena izan zentzu 
horretan. Ia isilean jasan den jazarpen-indarkeria horrek erabat baldintzatzen ditu 
norberaren ohiturak eta mugatu egiten du harremanen eremua, jazarritako pertsonaren 
bakardade-sentsazioa areagotuz. Jarraian, indarkeria mota hori zuzenean pairatu duten 
pertsonen lekukotzak eskaintzen dira.

—

"Ez neon ni udaletxen, baina nik ezagutzen nun, nerekin egon zan junta generaletan, 
Morcillo zan, Hernaniarra, ta nerekin egon zan junta generaletan. Bea PSOEkoa ta ni Herri 
Batasunakoa. Ezagutzen nuen eta badakit hemen ibiltzen zala bizkar-zainakin, baina ni ez 
negon udaletxean."

—

"Hor izaten zien pentsamendu kontrajarriak; esaten dezu, ez dago eskubiderik hola 
ibiltzeko, baina beraiek ez dute ezer egiten hau konpontzeko. Negoziaketa bat etortzen da 
ETArena, edo gobernun artean, Argel-en bezela, iten dute negoziaketa, sinatu dute agiri bat 
bion arten adostuta eta gobernu espainolak ukatu egiten du agiri hori, eta ETAk jarraitu 
egiten du. Bestetik tokatu egin zaio, bere lana da eta berak badaki nora datorren. Nik ez nun 
sentimendurik azaltzen, pena, tristura igual, baino asumitzen nun hori gertatu zitekela, ez nun 
holako begirunerik egia esan."

—

"Nik eskolta neraman. Eskolta jarri zidaten nahitaez, zeren, jakina!, esan zidaten: bestela, 
agiri bat sinatu behar duzu, zeu zarela gerta daitekeenaren erantzulea. Froilan Elespe eta 
Juan Priede zinegotziak, Lasartekoa lehena, alkateordea, eta Oriokoa bestea, hil zituztenean, 
kargu publiko guztiak eskolta eramatera behartu gintuzten. Eta nik galdetzen nuenean: “Aizu, 
zergatik mantentzen dituzte bizkartzainak?”, esaten zidaten: “Hau goragoko aginduak dira”. 
Eta ez zidaten inoiz arrazoi gehiagorik eman, hau da, ni ETA ren hainbat zerrendatan agertu 
naiz, bueno, Estefania, ni eta nire familia. (...) Bizkartzainak kendu zizkidatenean, ia askapen 
sentsazioa sentitu nuen."

—

"Hemen ez naiz izan persegitua, ez dut bizkarzaina beharrik izan, baino lanean asko 
ibilitakoa naiz, asko, ta insultatua izan naiz, badakizu, politikak segituan markatzen gaitu. 
Orduan eraman dut nire kapritxoz, nire gustoz, baino bizitzan sartu behar ez den lekutan 
sartuz beharbada, ta sufrituz ere bai, egia esan behar bada."

—

"Ni enaiz akordatzen ze esaten zuten, baina dakat irudi bat… Oso gaizki pasatu nun 
momentu horretan. Pleno horretara etorri zien PSOEko arduradun batzuk Donostitik eta izan 
zan lehen aldia ikusten nula jendia kotxe azpian begiratzen. Ni balkoian negoen, nire etxen 
aurren zan, bizi naiz elizan atzen, eta ezin nun aguantau, ezin nun isilik egon. Emaztiai esaten 
nion, ”nola? nola onar dezakegu edo nola ikus dezakegun jendea oraindik garai hortan egon 
behar dala kotxe azpian beira?” Me parecía una pasada. Ni ez nengoen ilegalizazioaren alde 
baina bestea ikustean, garai hartan, gure herrian, bi zinegotzi PSOE koak, etorri behar diela 
Legazpira, eta begiratzen...Ez dakit, oso fuertea iruditu zitzaidan. Eta izan zan pleno horretan, 
akordatzen naiz beti. Eta inor ez da jartzen horren kontra? nik uste det egon behar ginela 
udaletxean danok, bakarrik horiei defenditzeagatik, nahiz eta ilegalizazioaren kontra egon, 
niretzat lehenengoa zan bestea, hoien bizitza."
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—

"Denbora horietan mehatxuak Herri Batasunaren aldetik etortzen ziren batez ere, baina 
bazeuden PSOEko zinegotziak ere sufritu izan zutenak, bizkarzaina erabili behar izan zuten. 
Hor bazegoen bat, Isidro Alvarez. Alkateari denboraldi batez, “vida imposible” egin zion, baina 
bizkarzaina eraman behar izan zutenean, ez ziren hainbeste enfrentatzen. Herrian nabaritzen 
zena guzti honekin zen gaztediak ez zituela sozialistak onartzen."

—

"Bizkartzainekin ibili direnek sufritu egin dute. Ba bai. Baina gu ere horrela ibili gara. 
Nik batzuetan esaten nuen: “Zuek mehatxatuta egon zineten, beldurrez eta ez dakit zer”. Nik 
ez nuen bizkartzainik izan, baina ni ere horrela ibili nintzen, ni ere ibili naiz eta nik ere sufritu 
egin nuen. Eta haiek, apur bat sufritu dute, ados. Baina hori bai, hiltzen badute... hori beste 
gauza bat da."

—

"2000tik 2013ra bitartean eskolta eraman dut. Lehen urteetan Estatuko Segurtasuneko 
kideak ziren eta azken bizpahiru urteetan bizkartzain pribatuak izan ziren, baina beti bi 
gutxienez. Batzuetan hiru jartzen zizkidaten. Gainera, kontrazaintza esaten zaiona, horrek ere 
nirea bezalako auzo batean, auzo periferiko batean, nireen kontrako ideiak zituzten pertsonen 
kontzentrazio handia dago bertan; askotan, lotsa handia sentiarazten zidan, adibidez, ogiaren 
bila joaten nintzenean. Behin sei polizia, sei eskolta, kontrazaintzakoak eta aktiboak elkartu 
zitzaizkidan. Inoiz ez dut hainbeste lotsarik izan, nire auzoan horrela babestuta ibili behar, 
baina tira…"

Mehatxuak. Erasoak. Presioak

Beste batzuekin alderatuta, giza eskubideen urraketa horien indarkeria-maila 
itxuraz txikiagoa da, ez baitute arrasto nabarmenik uzten, eraso fisikoen kasuetan 
izan ezik. Baina horrek ez du zertan horrela izan; izan ere, kasu askotan biktimizazio-
prozesua ere gertatzen da, eta horrek kalte psikologiko handiak eragiten ditu, nahiz eta 
jasandako sufrimendua hain agerikoa ez izan. Ondoren, urte luzez jasandako min horren 
testigantzak, protagonistek kontatuak.

—

"Heriotz mehatxuak pilo bat, gure etxen ta danai, telefonoz gutxi, normalean izaten zien 
postaz. Nere etxea etorri zan bat baina gehienak udaletxera, berta bialtzen zituzten. Triple A, 
Batallon, Ordine Nuovo, italiar izen bat, ta gero, Triple A. Bi horiek izaten zien behintzat nere 
eskuta iristen zianak."

—

"Gertatu zan egun batetik bestea. Eman zuten abizena, Patricio Etxeberrian semean 
semea, (Patricio Etxeberria zaharra ta gero semea ere Patricio Etxeberria zan), bahitu in zutela. 
Seitun bakizu zenbat mobilizazio ta gauzak. Albisteak goizen etorri zian lantegira. Nik seitun 
hartu nun susmoa ETA Militarra zala, ETA (pm) zala, eta gero hala gertatu zan. Behar zuten 
dirua beaiek desegiteko prozesurako. Dirue behar zuten eta hori izan zan. Hala eta guztiz, ni 
ez negon lasai, zeatik, nahiz ta ETA (pm) izan, hemen Legazpin fokoa, nire eta ni bezelako beste 
batzutan, Herri Batasunan muitzen zien beste batzutan jarri zen. Ta allegatu nintzen etxea, 
eta emaztea zeon, goazten naiz, emaztea ta bi semek zeren gelan ta emazteak nearra zun. Ta 
zer ta gutun bat, eta gutun hortan esaten ziaten gu izan geala bahitu dugunak Miguel Ignacio 
hori. ETAko alproja batzuk geala, terrorista batzuk geala ta eztakit zer. Badakitela nun bizi 
naizen, nun lana itenun, eta kontuz ibiltzeko eta gainea ondorioak izango dutela ez bakarrik 
nik, baizik nere emaztek eta nere semek ere bai. Ordun ikastolako lehendakari nintzen. Eta 
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neurri batzuk hartu gendun, ikastola gure semek eta eramaten genun garaian. Sekula etzian 
juten bakarrik bazpare, gu juten ginen, ni o emaztea laguntzea. Gero, bukatzen zan garaian, 
maisuak laguntzen ziguten etxea ekartzea. Holako neurri batzuk hartu gendun askatu zuten 
arte. Izan zian 15 edo 20 egun."

—

"Beno, ez zuten inoiz nire autoa hartzen, ez nien inoiz nire autoa hartzen uzten, hori 
bazekiten, ez nien uzten. Saiatzen nintzen etxean inoiz ez zezatela izan nik izan nezakeen 
errutina, kasu honetan normalak diren eta jarraitu behar ziren segurtasun-neurri horietaz 
ari naiz. Eta haiek, nire seme-alabak eta nire familia, egia esan, oso diskretuak izan dira 
eta oso ondo moldatzen jakin dute, eta, nolabait, nik ere ez nien beldurrik edo halakorik 
irakatsi nahi. Eta nik uste dut haiek ez nautela inola ere estutu nahi izan. Guraso zaharrak 
ere etxean nituen garai hartan. Beno, pixka bat izan da, batzuk besteengatik, eramangarri 
egiten saiatzea. Aitortu behar dut nire bizitza eta nire familiarena ez direla batere errazak 
izan, askotan jasan ditugu gogorkeriak, mehatxuak eta baita eraso fisikoak ere. Ikasleak 
zirela, nire alabek era guztietako gogorkeriak eta irainak jasan zituzten, eta eraso fisikora 
ere iritsi ziren, nire alabak izate hutsagatik. Badira une batzuk nire bizitzan oroitzapen latzak 
gogorarazten dizkidatenak. Aitortu behar dut jasandako eraso batzuek arrasto psikologiko 
bereziki mingarriak utzi zizkidatela, zorionez gainditu ditudanak."

—

"Nire lana zela eta, jakina, guztiontzako segurtasun-neurriak hartu behar ziren, hori 
logikoa zen. Zure autoa, zure ingurunea, errutinak, etab. kontrolatu behar dituzu; izan ere, 
VIPekin bezala, oinarrizko arau batzuk ere bete behar zenituen. Kasu honetan, pertsona horiei 
ikastaro bat ematen zitzaien eta jarraitu beharreko segurtasun-neurriak azaltzen zitzaizkien. 
Eta hori zen gure egunerokoa."

—

"Guardia zibil bat ezagutu nuen, asko sufritu zuena. Ondoren, Guardia Zibiletik atera eta 
atezain lanetan aritu zen Patricio Echeverrían. Beldurragatik egin zuen, zeren une batzuetan 
zenbakiak hiltzen ziren, ez pertsona jakin batzuk, egin zezaketenagatik. Baina zerbait egin 
izana ere ez zen pertsona bat hiltzeko arrazoia, ezta?, baina, tira, esaten zen: “Zerbait egingo 
zuten”. Eta kasu honetan, luzaroan egon zen etxetik irten gabe."

Konfrontazio politiko gatazkatsua

Mehatxu, eraso eta presioen giroari urte hauetan guztietan bizi izan dugun liskar 
politiko gatazkatsua ere gehitu behar zaio. Gai horri dagokionez, argi dago bizitako gertaerek 
indarkeria inplizituaren erakusgarri izan daitezkeela. Udaletxeetan, plazetan, kaleetan, 
tabernetan eta eskoletan izandako liskar ugarietan, horren adibide ugari aurki ditzakegu: 
indarkeriazko hizkera erabiltzea, politikatik haratagoko adierazpenak, errespeturik gabeko 
jarrerak, irudi iraingarriak edo mehatxagarriak. Azken finean, egoera horiek deskribatzen 
duten eszenatokia ez da eztabaida politiko zehatz bati dagokiona, non alderdi bakoitzak 
bere postulatu ideologiko edo programatiko desberdinak irmoki defenda ditzakeen, baizik 
eta indarkeriaz blaitutako konfrontazio politiko baten egoera gatazkatsua. 

—

"Herri mailan, ulertzen zaila izan zen momentu hura, gure belaunaldikoak sortutako 
ikastola eta, hor pena gehiena eman zidana edo, ikastolaren “dominioa” nork izan, hor 
borrokatu zan herria, eta gogoan dauket beste aldeko guraso batek esan zidana: “Beloki, no 
tengas duda (ez zekien euskaraz) el que domine la ikastola habrá ganado una gran batalla” 
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eta niri horrek eman zidan izugarrizko pena. Gure umeak ziren ikastolan eta andereño edo 
irakasle bat behar baldin bazan han ginen. Horrek tripako mina eman zidan. Dominatu egin 
zutenak azkenean Herri Batasunakoak izan ziren garai hartan, bere giroko jendea sartu zuten 
bertara, geroago joan dira bigunduz eta, gauzak bideratuz eta. Alde bateko jendea sartu 
zan, magisteritzan ibilitako jendea, maestrak, eta beraien jarrera zen, Diputazioaren aurka, 
PNV-n aurka, eta borroka besterik ez zuten nahi. Horrela ikusi genuen argi Errenterian egin 
ziren Kilometro batzuetan. Guk kotxea hartu eta alde egin genuen, bueltatu ginen Legazpira. 
Altsasuko Nafarroa Oinez-en ere kriston borroka sortu zen, bezperan lanera joan behar 
ginen; hemendik dozena erdi bat baino gehiago joan ginen Altsasura, laguntzeko asmoarekin, 
tabernan mostradorea jarri, bidean ez daki zer jarri eta abar. Hurrengo goizean harea joan 
eta dena “apestauta” zegoen, hango pankartak, hango giroa, hango eskritoak. Hezkuntza 
“baza” inportantea zen. "

—

"Mozioren batean, babesa ere eskaini zidaten, beharrezkoa izanez gero, eskoltak osoko 
bilkuratik kanpo neuzkan arren. Beraz, bost urte horiek penarik eta loriarik gabe igaro ziren 
niretzat zentzu problematikoan, zentzu bortitzean. Zinegotzi lanak egin behar izan nituen 
han, eta horrek beti zekarren eragozpen bat: joan-etorriko bidaia egin behar izatea, askotan 
ezordutan, eta, bueno, hau oso labur esanda. Ez dut garai hartako oroitzapen bereziki 
dramatikorik, ez bereziki bortitzik ere Legazpin.(…) Azken finean hau zen bizi genuen egoera. 
Ia immunizatu egiten zara, iristen da momentu bat gerra-eremu batean bizi dena bezalakoa 
zarela, eta zaren bezala bizirauten duzu."

—

"Lana egitea ez zitzaidan inporta eta badakizue baserritarrak ez direla sekula konforme 
egoten, bata ez bada, bestek bronka seguru, horrek ez zidan inporta, baino, plenoetara joateko 
beldurrez egoten nintzen. Mozioak egoten ziren eta han aurpegia eman behar zen. Beldurra 
baino gehiago, politika gogor hori…Ez nuen nik hortan sartu nahi izaten, ahal banuen ez 
nintzen sartzen. Nik lanerako arazorik ez, baino Solanaren aldeko mozio bat sartu zuenean 
Herri Batasunak, alkateak presentatu behar zuen lehenengo eta gero bozkatu, eta bozkatzeko 
ni han bereiztu egin behar nintzen, eta bere arreba txikia defendatzera joan eta nik haren 
kontra bozkatu…Niri horrek izugarrizko mina ematen zidan, ez nintzen gogor horietakoa. Ni 
91tik 94ra egon nintzen eta bitarte horretan izan zen. Gero 96tik 98ra, EAko alkatea zegoen 
Legazpin eta haren inguruan berriz lan berdina eraman nuen, berriz baserritar ordezkaritza 
eraman nuen."

—

"Osoko bilkuretan beti izan dira ikusleak, eta niri, berriz, haiek iseka egiteak, zarata 
egiteak, ez dit inoiz trabarik egin ez kontrako sentipenik sortu nire ideiak eta mintzaldiak 
azaltzeko. Horri ez diot inoiz jaramonik egin. Denetarik esaten zen, “faxistak” eta “independentzia 
zuek nahi edo ez lortuko dugu “, eta “hau egin behar badugu ere…”, “Entzun, pim pam pum” 
edo horrelako gauzak, ia esaera zaharren antzera errepikatzen ziren esaldiak ziren. "

—

"Orduan dakizuenez, Franco-n itzalan geunden, Franco-ren zapalkuntza hori 
ordezkatzen zuenak Guardia Zibilak ziren, ez nintzen izan ez torturatua ez persegitua baino 
haren ihesian beti, kuartelaren aurretik ez genuen pasa nahi izaten, beti Guardia Zibila horren 
menpe edo zer egingo ziguten zalantza horretan ibiltzen ginen. Beldurra zegoen, eta horren 
menpe ginen momentutik, pasatu ginen beste ikara baten azpira, beste borroka baten azpira, 
bat detenitu, bat hil egin zuten, Mujika…Mujikaren omenaldietan ni aurkezle ibili nintzen, 
orduan bat egiten genuen, baino hor gogortu egin zen politika borroka aldetik, eta hor 
bereiztu ginen, hor hasi ginen “hau ez da posible…” eta herriari patxada pixka bat zein emango 
dion partidua, ba hementxe eta horrela egin ginen gu politiko, ez etxean esan zigutelako, 
baizik eta hemen herrian ikusten genuen egoeragatik…ze gu ETA-rentzako dirua ematen ibili 
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ginen ezkutuka, fabrikan aportatzen genuen, Etxeberria (Patricio) garaien kontuez ari naiz…
baino orduan aldatu egin genuen: “hara! Gu dirua ematen gure jendea hiltzeko?” Orduan 
Berazadiren hilketa izan zen, Itziarren hil zuten, eta gu hor baztertu ginen gure terrenora eta 
gure partiduan pentsatzen genuen herriari nolabaiteko patxada ematen geniola. Hor izan 
ginen Vascongados, “españoles” udaletxetako plenotan."

Beldurra eta askatasun gabezia

Azken hamarkada hauetan, tentsio eta gatazka-egoera asko bizi izan ditugu, 
jatorria edo arrazoia edozein izanda ere, azkenean emaitza bera izan dutenak: beldurra. 
Atentatu batean zauritua edo hila izateko beldurra; atxilotua eta torturatua izateko 
beldurra; gure ideiak jendaurrean adierazteko beldurra; taldetik baztertuak izatekoa, 
etab. Batzuek diote bizikidetzarako arazorik handiena ez dela beldurra izan, askatasun 
eza baizik.

—

"Hitz egin, hitz egiten zen, baina taldetxotan. Esaten genuen: “Begira hemen dira berriro 
Gesto por la Pazekoak, hemen dira berriro”. Eta gure artean eztabaidatzen genuen: “Bada, ni 
ez noa koldarra naizelako, azken batean, uste dudan bezala, plazan egon beharko nukeelako. 
Baina ez noa honengatik eta honengatik “. Eta beste batzuek ez zuten hitzik ere egin nahi. 
Paso egiten zuten, luze, inola ez. Beste jende bat ados zegoen, baina ez zen joaten, azken 
batean zu ados zeunden posizio batean ikus zitzaten zelako. Beste jende batekin ez zinen hain 
ondo geratzen herrian, maila horretan egon delako; ez dakit hainbesteko indarra zuten edo 
behintzat zenbait mailatan; ez dakit moralean, moralki ere ez, indarra izan dute adierazteko 
“abertzaleak gu gara; eta hemen nire eremu honetan ez bazaude, gaizki”.

—

Ez zegoen gauza asko egiteko aukerarik. Aldarrikapenak, normalean, sozialak izaten 
ziren, eta politikoak, askatasunei buruzkoak. Bildu ahal izateko askatasuna. Ezin ginelako 
elkartu, tira, klandestinitatean bil zintezkeen, baina publikoki ezin zinen bildu. Mendian, etxeetan 
eta abarretan bil zintezkeen, baina harrapatuko zintuzten beldur, noski. Egunkariarekin eta 
tabako pakete batekin hitzorduak egiten. Ba horrela, nortzuk ziren ere ez zenekien jendea 
ezagututa. Taberna batera joaten zinen norbaitekin elkartzeko eta esaten genuen: “Etorriko 
da, bizardun bat da (identifikatu ahal izateko)”. Horrela ibili ginen frankismoaren aurkako 
gauzak aldarrikatzen, frankismoa indargabe zedin."

—

"Ni orain nagoen tabernan egon aurretik, eduki nun nire taberna bat. Garai hartan, 
zeuden orain baino greba eta gauza gehiago, eta ematen zigun beldurra greba egitea... 
Bueno, ez beldurra… zer esango ote zuten, tatxatuko ote gintuzten gerala hemengo edo beste 
aldekok. Ematen zigun apuro pixkat, ea jendeak uzte zun etortzen tabernara pentsatzen ez dakit 
ze partidukok geran... Eta ez bazenun ixten etortzen zan norbait: “Benga, gonbidatzen zaitugu 
ixtera”. Nik beti eduki detela tendentzia, ezkertiarra izan naizela beti, baina inposaketa horiek 
ez zitzaizkidan gustatzen. Gero igual itxi det gehiago nere gogoagatik, e! Baina nabaritzen 
dezu, ez badezu ixten…"

—

"Gizarte oso erreprimitua, batez ere hezur-muineraino sartzen zen izu psikologikoagatik. 
Ni ez naiz inoiz isildu, eta inoiz isildu ez naizelako, askotan egon naiz arrisku bizian. Eta bizirik 
atera naizela esan dezaket, ez zegoelako naturaren legean... niri egokitzea, ezta? Baina arrisku 
handiko egoera askotan egon naiz. Tira, tira…"
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—

"Beno, ez zarelako ausartzen gaiari buruz hitz egiten, lagun batzuengandik espero 
ditzakezun erreakzioak direla eta. Azkenean, gaia ez ateratzen edo ez hitz egiten saiatzen 
zara, zurekin zauden pertsonak zureen aurkako ideiak izango dituen beldurrez. Nire ustez, 
norberaren iritziaren aurka dagoela baldin badakizu, edo pertsona horrek babestuta sentitzen 
ez bazara, azkenean distantzia jartzen duzu."

—

"Eta noski, lagunak mugatzen zaizkizu. Urteetan ez dugu gaia atera, harik eta, uste 
dut 2011n HB erakundeetan ez zegoenean gaia aldatzen hasi zen arte. Biktimei aldarrikapen 
publikoak egiten hasi ahal izan zenean. Hori lasaitasun pixka bat izan zen, arintze bat. Kito, 
iritsi da, esan genuen. Azkenik, erakunde publiko batek entzun nahi digu, mundu guztiari 
begira, euskal gizarte osoari begira. Izan ere, nik ulertzen dut ez ginela biktimak soilik, jende 
askok babestu nahi gintuen, baina ez ziren ausartzen publikoki egiten, ezta onartzen ere."

—

"Sekretak etorri zitzaizkigun Donostiatik etxera, ikusi genituen. Koinata, artean ezkondu 
gabea, eta biok Zumarragarantz gindoazen, auto bitxi bat ikusi genuenean. Bagenekienez, eta 
horren zain geundenez, “Hauek izan behar dute” esan genuen. Buelta eman, hona etorri eta 
konturatu ginen, nire anaia tabernan zebilen. Baina bagenekien beste jende batzuek esanda, 
Legazpin zelatan zeudenak, bazetozela. Etxera joan ziren, anaia oraindik ez zegoen, ama 
atera zen, gizalegez, zera etorri zirela esan zioten, beno, lagunak zirela esan zuten. Ondoren, 
tabernan, anaiari esan zioten: “Etxera joan dira”. Etxera joan zen, eta 10 minutura edo, atea jo 
eta eraman egin zuten. Baina sartu ziren, miaketa egin zuten. Ez zen potoloa izan. Horregatik 
diot asko libratu garela."

—

"Tentsioa, beldurra, hitzik ez egitea zen garai hartan zegoena. Isilik, ez hitzegin. Nik 
uste dut denok ezagutzen genuela elkar, denok, barruan geundenok behintzat, elkar pixka 
bat ezagutzen genuen. Agian gure aldetik ere desilusioa egon zitekeen, politikoki maila ez 
zutela ematen irudituko balitzaigu bezala, ez zirela iritsi gu iritsi ginenera. Baina bazeuden, ez 
dakit tentsioa esan edo nola definitu, bibrazio txarrak edo. Baina nik urte horiei buruz dudan 
sentsazioa beldurra da."

7.2.2 .- BIKTIMAK ETA HAIEN AITORPENA

Ez da erraza indarkeria-urte hauetan Legazpin eta Euskal Herrian herritarren artean 
sortutako tentsio, beldur, konfrontazio edo gorrotoaren mailari buruzko akordio batera 
iristea; baina, edonola ere, ukaezina da indarkeria horrek biktima asko eta desberdinak 
sortu dituela lurraldearen luze-zabalean. Baina, gainera, biktima horiek ez dira subjektu 
abstraktuak, izen-abizenak dituzte, baita senideak eta lagunak ere. Lekukotasun askoren 
arabera, biktima horietako batzuk ez dute bere burua aintzat hartuta sentitu urte luze 
hauetan. Botere publikoek, bereziki, eta gizarteak, oro har, ez ei die arretarik eman. 
Horregatik, eta elkarrizketa batzuetan adierazten den bezala, bada garaia biktima guztiek, 
edozein koloretakoak izanik ere, merezi duten aintzatespena eta tratua jaso dezaten, bai 
gizartearen aldetik, bai erakunde publikoen aldetik.
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—

"Izan den indarkeriak, gizartea zatitu eta banatu du, eta horrek guzti hori ekarri du, 
adibidez, Espainiako Estatuarentzat biktima jakin batzuk zeuden, eta ETArentzat beste biktima 
mota batzuk ziren, ezta? Eta orduan, noski, gertatzen ari zen liskarra, ez gizartean, baizik ETA 
ren eta estatuaren artean gertatzen ari zenak, istilura bultzatzen zuen, ez gizarte liskarrera, 
baina bai gizartea lekutzera, gizartean batzuk gauza bat babesten zuten, besteak bestea eta 
biktimak zeuden. Hori existitu da."

—

"Izan ere, gertatu zaien gauzarik gogorrena horixe da, norbait galtzea, nik uste, ezta? 
Ezergatik norbait galdu dutenak, ezta? Hori da, ezergatik galtzea, ez da nahikoa arrazoi. Bi 
aldeetatik, batetik edo bestetik galdu dutelako."

Mina eta bakardadea

“Mina” eta “bakardadea” dira biktima eta senideen testigantzetan sarri agertzen 
diren bi hitzak, bizitako esperientziaren kontakizunean, senide baten heriotza bortitzari 
gero bakardade sentimendua gehitzen zaiola aditzera emanez. Hasierako traumaren 
ondoren, eta doluminen ordua eta besarkaden garaia igaro ondoren, hutsune mingarri 
bat geratzen da, gertuko jende askorentzat hoztasun eta urruntasun pertzepzioarekin 
batera. Beste hitz batzuetan esanda, indarkeriak eragindako minari, biktima askoren 
kasuan, bakardade sakoneko sentsazioa gehitzen zaio; desagertutako senideak utzitako 
hutsari, herrikideak eta, kasu askotan, gertuko jendea urruntzearen ondoriozko hutsunea.

—

"Azkenean, familiek pairatzen dute, Pachecoren kasuan bezala, erreferentzia moduan 
hartzeko, azkenean, urteetan zehar jasan duena emaztea, gurasoak, eta semea izan dira, aita 
ezagutu ez duen semea."

—

"Bakoitzak modu desberdinean sentitzen du mina, behar desberdin baten edo dena 
delakoagatik, eta min hori, noski, hor egongo da eta gure oroimenean geratuko da. Nahi 
ez nukeena da, munduko ezergatik, hori berriro gertatzea. Hau da tristeagoa irudituko 
litzaidakeena. Nik uste dut bizitza honetan dena konpon daitekeela, asko erabilitako esaldia 
da bai, pertsonak hiltzea ez ezik."

—

"Onartzen dut lagunek lagundu nindutela, nire sarea izan nuela eta babestuta sentitzen 
nintzela. Iruñean ari nintzen lanean eta jende asko etortzen zitzaidan Iruñera, beraz, nire 
zirkuluak babesten ninduen, bai."

—

"Baina egia da ezagutu dudan eta ideia abertzale erradikalak zituen jendeak huts egin 
didala, gainera beren seme-alabak ulertu ezin dudan moduan hezteko baloreekin. Seme-
alabak beren printzipioekin hezteko orduan balore batzuk dituen jendea, baina gero horrekin 
bat ez datozen ideia erradikal abertzaleak dituzte, bata eta bestea ez datoz bat. Nik ez dut 
ulertu... orduan, nahi ala ez, harremana apur bat mozten duzu, urrundu egiten zara. (...) 
Baina aita zaren aldetik, ezin duzu imajinatu horregatik hain zuzen jasan dugun izua, bera 
konturatu ez zedin ezkutatuta mantendu dugun izua izan da. Baina min handia hartu dugu, ez 
baitago seme-alabak galtzeko prest dagoen aitarik, ezta? Eta seme-alabak galtzen direnean... 
Gaixotasun naturalagatik jada drama bat bada, beste arrazoi batzuengatik pentsa ezazu."
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—

"Egia da guraso batzuentzat mina izugarria dela, izan ere, pentsa, egoera horietan 
haur bat hiltzea gurasoei bizitzan gerta dakieken gauzarik okerrena da. Oraindik errudun bat 
daukazulako, errudun bat daukazu, ez da heriotza naturala. Horrela da; errudun bat duzu 
eta, orduan, ez duzu bururik altxatzen. Aurrera jarraitzen duzu, bizirik irauten duzu, zure 
bizitza ahalik eta hobekien egiten saiatzen zara. Baina ama oso jota zegoen eta aita oso argia 
zen. Amak gehiago adierazten zuen mina, asko hitz egiten zuen gaiari buruz, baina aitak ere 
nozitu zuen, nahiz eta egia den oso barnerakoia zela. Aitak negar eta negar egiten zuen, oso 
barnerakoia zen, ez zuen gaiari buruz hitz egiten."

—

"Amak esaten zun, oso gogorra herriko jendea, aurpegia beitu ez. Oso muitue. Gero, 
pixkat normalizatzen joan da. Guk herrin apoioa totala ikusi deu. Nik alde hortatik, lagunekin 
eta ere, hau dana…Ni horrekintxe jaiotzekin, lagun neuken nolabait, hori dana bizi induna 
nerekin, eta juten ginen ikastola ta “ze indezue asteburun?” eta diary-n idazten genun inglesez. 
Ta batek ”ni ezdakit zer jolastu det”, ta nik ba, naturaltasun osokin “aittekin eon naiz bisitan, 
Puertoa jun naiz” Ta nahi ta nahi ez zure ingurukoek hori ikusi eta jaso iten due."

Begirada Etikoa

Zailtasunak zailtasun, pertsona batzuk gogor saiatu dira biktimekiko begirada 
etikoa bilatzen. Lekukotza batzuek adierazi dute ahalegin horiek kontraesanez beteak 
izan direla, eta bakoitzaren ideologia edo pentsamendu politikoak zorrotz baldintzatzen 
duela gure iritzien zentzua. Gainera, oso praktika zabaldua da biktima bere kolore 
politikoko kristalaren bidez aztertzea. Nolanahi ere, aurreiritziak baztertuta urrats hori 
eman egin beharko da, biktimen arteko bizikidetza inolako diskriminaziorik gabe lortzeko.

—

"Existitu dira, baina uste dut biktima guztiak biktima direla, ez dut uste bigarren mailako 
biktimak daudenik. Ideologia asko markatu da, esan nahi dut, alde batekoa edo bestekoa 
izan, baina denak biktimak dira, denak berdinak dira, pertsona guztiak berdinak gara."

—

"Guztia konpon daiteke hitz eginez, elkar ulertzearren saiatuz, baina pertsona bat 
hiltzea... hori azkena da, hiltzea, pertsonak hiltzea. Baina tira, dena bezala, barkamena bai, 
badago, edo esatea horrela gauden etapa batean aurkitzen gara, hau da, gaur egungo egoera 
dena, ba ongi. Eta eskatzen duzuna da gauza horiek ez daitezela berriro gerta munduko 
ezergatik ere."

—

"Nik uste dut ez ditugula inoiz aintzakotzat hartu beste aldeko biktima batzuk. Gertatu 
den guztia. Ez dut lotsagatik esaten, gure gain hartzen genuen egoera baitzen. Borroka 
honetan horrelako gauza asko sufritzea tokatu zitekeelako…"

—

"Borroka ideologiko bat, beharbada, nire kaltea nahi zuteneko epikan bildua, ez nik 
gaizki egiten nuenagatik, desberdin pentsatzen nuelako baizik. Eta ikusi dut nola Enrique 
Casas hil duten ezberdin pentsatzeagatik, beste horrenbeste lagun hil zituzten ezberdin 
pentsatzeagatik, sozialista izate hutsagatik."
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—

"Elkarrizketak beharrezkoa izan behar du. Elkarrizketa, elkarrekiko barkamena, eta, 
batez ere, elkarrizketa, biktimak aintzat hartuta. Hori funtsezkoa da."

—

"Hau da, hori... Ni biktima gisa onartzen ez banaute, hori barneratzeko arriskua dut, 
eta horrek zarakar moduko bat sor diezadake elkarrizketa ekintzetan parte hartu ahal izateko 
aske senti ez nadin. Eta niri aitortzen zait zorte txarra izan dudala pentsatzen nuen bezala 
pentsatzeagatik edo defendatzen nuen doktrina politikoa defendatzeagatik, gerta zitekeela. 
Eta hori guztia gertatu zitzaidan."

—

"Nire ustez, indarkeria-motaren bat jasan duten edo jasan ahal izan dugun jendearen 
bizipenek, zigor-maila horrek... Ingurukoek nolabait arnastu dute, bizi izan dute, sufritu 
dute, lagundu egin dute... Orduan, uste dut hori ere ona dela. Hobe da ez sufritzea, jakina, 
baina laguntza istorioak egotea garrantzitsua dela uste dut, eta beharbada, herritarrei ere 
laguntzen diela uste dut, egoerak errespetatzen dituenaren ikuspuntutik, ulertzen, barne 
hartzen, barkatzen..."

—

Nik, adibidez, gogoan dut ETA defendatzen zuen batekin eztabaidan aritu nintzela, eta 
esaten nion: “Ez dago ondo gauza horiek egitea, eta gazteak nola dabiltzan”. Nik, orduan, HBri 
botatzen nion errua eta esaten zidan: “Ez duzu arrazoirik” eta esaten nion: “Bai, hori apur bat 
gelditu egin behar da “. Ni kontra egon nintzen, eta oso abertzalea izanik, baina ez zitzaidan 
ondo iruditzen."

—

"Nire ustez, dauden izakirik ankerrenek bi hanka eta galtzak edo gonak dituzte. Jende 
horri, pertsona horiei, talde horiei gizagabearen “gabea” kentzea, edo belaunaldi berriak ez 
dezatela “gabe” izan, soilik “giza” izan daitezen lortzea. Nire ustez, hori da erronka, integratuz, 
guztia. Dena barne hartuz, inklusioaz asko hitz egiten da, baina asko baztertzen da. “Ohia”-k 
aurrean zer hitz jartzen diozunaren arabera, gauza asko irudikatzen ditu, ezta? “gabe”-rekin 
gauza bera, zein aditzi edo substantibori jartzen diozun, gauza asko adierazten ditu; ikuspegi 
humanista, zabala, errespetuzkoa, integratzailea, inklusiboa, maitagarria, garrantzitsua dela 
uste dut."

Biktimen errekonozimendua

frankismoaren azken urteetatik gaur egun arte asko aldatu da biktimen 
errekonozimendua. Arreta handiagoa jarri zaio arau-hauslearen ildo politikoari 
biktimaren atzean dagoen pertsonari baino. Hainbat ikerketa ados daude horrekin, 
baita txosten honetan jasotako ia testigantza guztiak ere. Egia esan, kezkagarria bezain 
deigarria da errealitate horrekin topo egitea.

—

"Erakundeen aldetik, erabateko abandonua izan da. Lehen minututik erabat 
abandonatuta sentitu gara erakundeen aldetik. Bai, besterik gabe, orain esaten den bezala, 
postureo pixka bat egon da botoak irabazteko garaian edo momentuan."
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—

"2011. urtera arte, gutxi gorabehera, ez dugu haietaz ezer gehiago jakin. Jokin 
Bildarratzek deitu zidan, Tolosako alkate izan zen garaian, eta asko eskertu nion, niretzat 
oso aurrerapauso egokia izan zelako, eta orduan egin zitzaien omenaldi publikoa ETA eta 
GALeko eta Batallón Vasco Españoleko eta abarreko biktima guztiei, eta uste dut lehen urrats 
garrantzitsua izan zela."

—

"Ez dut ikusi, gehiegi aitortu denik. Izan da, baina ez gehiegi. Iruditzen zait bide jakin 
batetik goazelako sentsazioa ere egon daitekeela, hau da, kontua beti botoei eta betikoei 
buruzkoa dela, ba alderdiei buruzkoa, edo Eusko Jaurlaritzari. Beraz, horrelako zerbait izan 
daitekeela esaten dut. Era berean, iruditzen zait maila askotan ez dela bultzatu herritar 
mailan lantzea; izan ere, azken batean, erraztu egin beharko litzateke, nire ustez, jendearekin, 
herriko jendearekin lan egitea, gauzak ezagutarazteko."

—

"Orain, biktima zibilak hasi zien garaian esan non, hau ez da; hau beste gauza bat ari 
da bihurtzen."

—

"Biktimak danak izan die, noski, eta lehenengo mailakok eta bigarren mailako biktimak 
darela. Hor bi gauza; alde batetik, estatu espainolak bereizten ditu biktimak lehen mailakok 
eta bigarrengo mailakok, hori garbi dago, rekonozituak izan dienak, beti izan dire ETAk 
sortutakoak, baina, GALek sortutakoak rekonozimendua, eztakit, uste det oaindio eztarela 
rekonozituta."

—

"Ta nik, momentu hontan, egia esanda, kosta egiten zait danak parekatzea. Por ejemplo, 
Carrero Blanco bat nik ez det aitortzen, onartzen, biktima bezela, eta Melitón Manzanas ere 
ez. Bi adibide jarriko dizut. Netzako biktimak, hoik ez. Guda hontan zenbait guardia zibil 
eta zenbait erori dianak borroka hortan, enfrentamendu hortan, biktima badie, baino nik 
biktima gehien bat, pasatu dutenak, sufritu dutenak. Izan dienak biktimak, horien emazteak, 
bahituak izan dienak o zibilak, erori dienak... Baina netzako, balore horiei ematen diet, nola 
esan, begirune gehio besteei baino."

—

"Sufrimendua, motibazio ezberdinekin, baina sufrimendua egon da bi aldeetan. 
Orduan, adiskidetzea badago, aintzat hartzea dago. Baina nire sufrimendua handiagoa 
dela eta nabarmendu egin behar dela esan nahi ez duen errekonozimendua. Sufrimendua 
sufrimendua da. Beraz, beti errespetuan oinarrituta, baina ez distantzian."

—

"Nire ustez, azkenean, gizartea bateratzeko eta elkarbizitza bultzatzeko modurik onena 
bi aldeek biktima izaera dutela onartzea da, eta biktimen artean elkartasuna egon behar 
duela. Niretzat hori da, pixka bat funtsezko arrazoia, eta bizikidetza egitate bat izateko 
formula posibilistena."

—

"Hasiera batean, Eusko Jaurlaritzak, gizarteak eta erakunde ofizialek ez zituzten babestu. 
Eta garai batetik gaur egunera, bai. Defendatu egin da, erakundeak egon dira, biktima izaera 
aitortu da, urrats garrantzitsuak eman dira. Esan nahi dut akatsak ere aitortu direla, baita 
Eusko Jaurlaritzan, eta beste hainbat erakundetan ere. "
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—

"Gaur egun, apur bat erreparatzen ari gara biktimak, edozergatik izaera politikoko 
biktimak izan zirenak, ez garai hartan, baina une jakin batean izan zirenak. Garai batean, 
nolabait, esaten zen: “Zerbait egingo zuten”, eta gizartea ez zegoen haiekin, ezta elizgizonak ere. 
Izan zen elizgizon talde bat jarrera egokia izan ez zuena. Gero, aurrerago, kleroak konpromiso 
handiagoa hartu du, eta aurrera atera du, adibidez, terrorismoaren eta kontraterrorismoaren 
biktimen aitortza, alde ezberdinetako terrorismoa egon baita."

Diskriminazioa eta ahanztura

ohikoa da biktimen ahotan entzutea urteetan jasan duten diskriminazio-egoera, 
eta tratu mingarri hori hainbat norabidetatik dator. Zenbait biktimak hutsune handia 
sentitu dute beren minaren aurrean, gizartearen gehiengoak beste aldera begiratu 
duelako eta ez dielako babesik eman.

—

"Nik uste ETAko atentaduekin iritsi zan momentu bat jendea etzala apenas mugitzen. 
Eta gero Miguel Angel Blanco… Ez dakit noiz hasi zan lehen manifestazioa egin zana, Gesto por 
la Paz edo…Hasi zan jende pixka bat mugitzen baina bestela ezan gertatzen ezer, oso jende 
gutxi elkartzen zan."

—

" Horregatik, orain dela 35 urte egiten zien manifestazioak. ETAko bat hiltzen zuten eta 
grebak, manifestazioak, bronkak, ez dakit zer...Zetorren Guardia Zibila. Gero egon zien urte 
batzuk, 10 urte tarten, inor etzala mugitzen."

—

"Francon garaietan hiltzen zutenen ETAko bat eta jendia ateratzen zan, manifestaziota 
hau ta bestea. Baina gero hori dana epeldu zan. Zeatik? Adibidez 80.hamarkadan, jendia 
etzan irtetzen, irtetzen zan HBko zana. Baina 70 pikon, irtetzen zan askoz ere jende gehio, 
askoz ere alderdi ezberdinetako jendea. Baina hori gero dana epeldu in zan. Askok esan zuten, 
horrekin ez nijo, bestela nahastu behar naute horrekin. Hori gertatu zan azkenen, bakoitza 
juten zala bere manifestaldira. Eta beste denak umezurtz."

—

"Nik manifestazio bat oroitzen dut, niretzat erraldoia izan zena. 8 edo 10 urte nituen. 
Franco hil zenean hasi ziren presoak ateratzen, amnistia, uste dut Dorronsoro zela, ustez 
legazpiarra. Hura etorri zenean, gogoratzen dut gaua zela, jendetza, manifestazio ikaragarria 
niretzat, erraldoia. Ni txikia nintzen. Gero hori guztia atentatuen ondorioz desagertu zen, hau 
eta bestea. Eta, azkenean, manifestazioetan betikoak ateratzen ziren. Azkenean, ia ez ziren 
geratzen…"
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7.3.- ELKARBIZITZA

Iritzi askoren arabera, euskal gizartearen erronkarik handiena iraganean 
korapilatu zen bizikidetza berreraikitzea da; izan ere, adostasun zabala dago sentsibilitate 
desberdinetako jendearen artean elkarbizitza baketsua lortzeko helburuari dagokionez. 
Aurreko atalean agerian geratu da Legazpik, Euskal Herrian maila orokorrago batean 
gertatzen zenaren isla gisa, iragan mingotsa izan duela, oro har euskal gizarteak bezala, 
bidegabekeria askoren lekuko izanik; baina oraindik zauri asko daude sendatzeko. 
Horregatik, egungo egoera ondo aztertu behar da, ahuleziak eta indarguneak aztertuz, 
iraganean bizi izandako sufrimendu-egoera horiek guztiak gainditzen joateko.

Erronka horren aurrean, beren dinamikak sortzen dituzten bi errealitate aurki 
daitezke. Alde batetik, oztopoak daude aurrera egin ahal izateko; iraganeko eragozpenak 
dira, eta etengabe bideratzen dute fokua gertatutakora. Bestalde, etorkizunari 
begiratzean, itxaropen zantzuak sumatzen dira, han-hemenka agertzen diren aukerak, 
garai berri baten seinale gisa.

7. 3 . 1 . -  ELKARBIZITZARAKO OZTOPOAK

Errealitatera hurbiltze horretan, lehenik eta behin, oztopoen inguruko arrazoiak 
eta iritziak azaltzen dira. Jasotako ideien artean, iraganaren zama, hausnartzeko beharra 
eta presoen egoera nabarmentzen dira, baita omenaldiei buruzko iritzi ezberdinak ere.

Iraganaren itzala

Bizikidetzarako oztoporik handienetako bat bakoitzak bizi izan duen sufrimendu-
esperientzia da, hau da, gaur egun oraindik irauten duen lehen pertsonan sufritutakoaren 
oroitzapena. Halaber, indarkeriak pertsona bakoitzaren bizitzan eragin dituen ondorioak 
erakusten dira.

—

"Nola atera daiteke aurrera balio guztiak galdu dituen gizarte bat, gutxi batzuek eragiten 
duten izuaren ondorioz. Hori izan da berunaren urte hauetan bizi izan dugun gauzarik 
dramatikoena lasai ibiltzen ziren, gogoa ematen ziena egiten zuten, eta aurkako bakarrak 
haiei aurre egitera ausartzen ginen bakanak ginen. Beraz, nik esan dezaket garai jakin bateko 
distentsioaz hitz egiten dudanean horretaz ari naizela, garai batzuetan indarkeria edozein 
unetan gauzatzen baitzen, edozein lekutan, eta ondoren jendeak lasaiago arnasten genuela 
zirudien beste garai batera igaro ginen."

—

"Bueno, alde batetik beldurra zeon baita ere, zeatik errepresioa edozein momentutan 
etorri zitekeen, baina ikusten genun, alkate frankista, baita diputazion zeren diputatu horiek, 
begi onez ez det esaten, baina, beharrezko ikusten zutela baten batekin hizketa itea. Franco 
ikusten zuten ia pikutara zijola, poliki poliki, eta tolerauak izan ginen nik uste det, neurri 
batean. Gero bai, sortu zien problema batzuk. Eon zan detenituta alkate bat, eztakit, leporatu 
zien ETAko diru estorsioko, bahitutako diruen eztakit, manejatzea alkate bati. Gezurra zala 
esaten zun beak. Gero baitare, Elkoro eta horiek eon zian gau bat detenituta Donostin. 
Atentatua izan zan, diputatu nagusia zana Araluce, ordun kiston iskanbilak eon zian Donostin. 
Irten zian kalea, egurra eman zuten...Gu ere han izan ginen gauzak pixkat baretzeko, baina 
guri ere eman ziguten, gogor gainea. Baina uste det Elkoro eta beste alkate bat eon ziala gau 
bat detenituta."

MEMORIA PARTEKATU BATERANTZ.Legazpi



99

—

"Ze giro zeon? Legazpin manifestaziok ta hori itten zien. Egunero zeon zeoze eta 
manifestaziok pila bat egiten genun, bai hemen bai Zumarraga, Urretxu, Donostin, Bilbon… 
Oso gogorra izan zan. “Acción reacción” rollo horrekin. “Acción represión”. Gu behintzat, 
udaletxen garai hartan politika iteko, ez genun politika iten, beti ginan a «otros rollos»."

—

"Gero, goian egin zan, Patricio Etxeberriak egin zitun etxe mordo bat kanpoko jendea 
etorri zedin, eta haiei etxiek egiten zizkien eta alokatu itezizkion. Patriciok langileei. Nik 
behintzat horrela ikusi non. Goiko jendea da kanpotik etorritako jendea, inkluso Nafarrotik; 
gehiago zan erdal jendea. Igual euskalduna ere bazeon. Eta hemen gehiago zan herriko, 
inguruko jende gehio. Jende asko goikoa, ordun nazional deitzen zitzaionea, juten zien. Zeon 
dena oso banatuta.."

—

"Nik gogoan dut ideia politiko desberdinetako jendea bereizi egiten zela. Arrano 
zegoen, guk beti berdin egiten genuen poteoa, ia leku berdinetan. Han sartzen baginen, gure 
kuadrillako batzuk ez ziren sartzen, hurrengo tabernan itxaroten ziguten. Uste zuten taberna 
horretan utzitako dirua… Nora zihoan? Eta alderantziz ere gertatzen zen. Batzuk ez ziren 
afaltzera joaten: «Gu ez goaz hara afaltzera», pentsa..."

—

"Kalean zeon oso giro txarra. Lehen behar bada toleratu egiten ginen. Eta egun hortan , 
sortu zanen Gesto por la Paz, hasi zien kontzentrazioak eta gu hemen ez ginen beaien frenten 
ipini. Badakit hor, zenbait herrietan “en frente” ipintzen ziela. Guk ez gendun taktika hori 
hartu. Utzi lasai, egin dezatela egin behar dutena. Eta guk, handik aste betea, igual gertatzen 
zan beste aldekoa hiltzen zutela o torturatu; ordun gu irteten ginen. Eta hola ibiltzen ginen 
denbora guztin. Baina ez enfrentamenduk ta."

—

"68-69 urteetan zehar, oso herri lasaia zen, Patricio Etxeberria lantegiak gobernatzen 
zuen ia. Are gehiago, lagunek eta nik Santa Teresa ikastetxea inauguratu genuen, Don Patriciok 
egina hura ere, han goian dagoena, Olazabal institutukoa."

—

"Zortea izan nuen, egia esan zorte handia izan nuen, Legazpin bizi nintzen Urtatza auzoan 
13 urte nituenetik. Auzokoek txikitatik ezagutzen ninduten, eta nik ikaskide askorengan ikusten 
nuen beldur hori, autoekin irteeran izan behar zenuen arreta... Ni auzokoen kontrolpean 
nengoen, oso jatorrak ziren. Benetan eskertzen diet. Gaur egun haietaz hitz egiteak hunkitu 
egiten nau. Autoa kanpoan uzten banuen, ez nuelako garajean sartzen, agian gero jaitsi behar 
nuela eta konturatu ez nintzelako, auzokide batek, grazia handia egiten zidan, Extremadurako 
azentuz zera esaten zidan, «Komunera joan naiz eta ikusi dut autoa kanpoan zenuela. Erdi 
lasai utzi nauzu; esan diot Joseri autoa kanpoan dagoela...»."

—

"Lan hori ordun, inork ez zun nahi izan ertzaina, igual hori orain pixka bat aldatu 
da, baina orduan ertzaina baldin bazinan, ba, “un zipaio”. Eta jendeak ez zun nahi jun . 
Beldurragatik nik uste asko, ez? Ez fisikoa bakarrik. Ze esango duten nere koadrilan...Pixka 
bat baztertuta bazeuden. Nere koadrilan daude bi ertzain. Eta horiek utzi zuten segituan 
koadrilan ibiltzen eta... Gero, orain dela urte batzuk ezkontzetara eta hasi zian etortzen berriz. 
Baina egia da beraiek utzi egin zutela gurekin irteten. Egia da ere bai, gu Donostiara joaten 
baginen parrandan, juten ginan ba, herrikora eta. Eta haiek esango zuten, nola sartuko gera 
gu taberna horietan? Mobidak egoten ziran aste nagusien eta."
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Legazpiren kasuan, Euskal Herriko beste udalerri askotan gertatu zen bezala, 
mugimendu sindikalek garrantzi handia izan zuten, batez ere 70eko hamarkadan zehar. 
Mobilizazioak, lanuzteak eta grebak ugariak izan ziren, eta tentsioa sortu zuten langileen 
eta Segurtasun Indarren artean; batzuetan, atxiloketekin, manifestazioetan zauritutako 
pertsonekin eta polizia-etxeetan egindako tortura eta tratu txarrekin amaitzen zen. 
Jarraian datozen lekukotasunak gertakari horiei buruzkoak dira.

—

"Beno, gogoan dut fenomeno hura askatasunaren eta gizartea aldatzearen adierazpen 
bat zela, ameslariak baikinen, erromantikoak esango nuke, baina tira, erromantikoak 
ameslariak dira. Gauzen aurrean jarrera ezkertiarra genuen eta mundua aldatu nahi genuen. 
Urte gogorrak izan ziren. Gero, 76. urtean, zehazki, greba sindikalak egin ziren, baina, funtsean, 
gero konturatzen zara eremu horretan politikoak zirela, aldarrikapen batzuetan oinarrituta, 
funtsa politikoa zen. Urteek eta bizitzak ematen dizuten ikuspegiarekin konturatzen zara."

—

"Izan zen, batez ere 76an, Legazpiko enpresa indartsu guztiak bi hilabetez egon baitziren 
greban, otsailetik apirilera."

—

"Gogoan dut, adibidez, 90eko hamarkada, agian 80-90eko hamarkadetan, argi eta 
garbi tentsio handia zegoela, batez ere atentatuetatik pixka bat etorrita, eta horrek neurriren 
batean, nork dinamizatzen zituen pixka bat bizitza soziala eta bizitza politikoa?... Atentatuak 
ziren. Horrek guztiak beldurra, atxiloketak eta kuarteletako torturak zekartzan."

—

"Nire ustez, mugimendu sindikal bat egon zen hemen, eta nik uste dut mugimendu hori 
garrantzitsua zela. Mugimendu sindikal horretan, erakundeek indar handiagoa edo txikiagoa 
zuten, hala nola ELA, Comisiones, UGT, LSB-USO. LSB-USOren sortzailea ere Legazpikoa 
zen. Uste dut Patricion mugimendu bat zegoela, batez ere, Patricio Echeverrían, jende asko 
sentsibilizatu zuen enpresa, eta bertan borrokalari handiak zeuden, nik uste. (...) Eta gero, 
beste erakunde oso garrantzitsu bat zegoen. Familia Gurasoen Elkarteak Goierri mailan 
funtzionatzen zuen eta ez zen Urolaz hitz egiten. Gu Goierri Garaia ginen. Orduan, itxuraz 
behintzat, gutxi gora behera Itsasondotik honainoko gizon eta emakumeak biltzen zituen 
(gizon gehiago). Probintzian ere bai; Euskadin, ez dakit. Probintziako gainerako herrialdeetan 
ere Familiako Gurasoen Elkartea zegoen. Orduan, elkarte horretako jende asko egon zen, 
aurrerago, alderdiengatik aurpegia eman zutenak, aurpegia eman edo espektro osoko alderdi 
politikoetako zerrendetan sartu zirenak. Espektro osoan, nazionalistetan, esan dezagun, 
eta ez nazionalistetan, konstituzionalistetan, Alderdi Sozialistan adibidez, garaian PCE izan 
zitekeena. Nik uste dut jende interesgarria egon zela, nik oso jende ona, borrokalaria, oso 
zintzoa ezagutzeko ohorea izan nuen."

—

"76an hiru hilabetez edo egon zan greba bat Patricio Etxeberrian, laborala, hiru 
hilabeteko greba, frankismo garaian bukaeran. Hor egon zien greba batzuk…Alde batzutan 
beldurra eta beste batzutan, nekea, ETAren atentatuk jende asko zeuken goraino. Ez zuen 
ezer esaten, etzan ateatzen kalea esanez, ni ez nago ados, ni kontra nago. Aspertuta nago? 
Kokoteraino? Bai."
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Hausnartzeko beharra

jasotako iritziek eta esperientzia oso gogorrek gogoeta eragin diote pertsona 
bati baino gehiagori. Elkarrizketetan, bakoitzak eta gizarteak, oro har, indarkeriazko 
gertakarien aurrean izan duen jarrerari buruz hitz egin dute, erakunde publikoen jarrerari 
buruz, urte askotako isiltasunari buruz, autokritikarik ezari buruz. Adierazitako iritzi 
batzuen arabera, ezinbestekoa da iraganean gertatutakoaz gogoeta egitea, bizikidetzan 
aurrera egin nahi bada.

—

"Askotan ez dugu jakin nahi non gauden. Alde batean gaudelako, eta hor itxita 
gaudelako, eta ez dugulako jakin nahi zer gertatzen den beste aldean, ni hemen nagoelako. 
Aitortza bat egin behar da, autokritika, aitorpenak autokritika bat baitakar. Ni ezkerra naiz, 
edo eskuina, berdin zait eta mugitu naizen horretan, zer bai eta zer ez, zer ondo eta zer gaizki. 
Horrek autokritika dakar, eta ez da oso atsegina. Baina beharrezkoa."

 —
"Esaten da Ezker Abertzaleak daukala zorra asko. Ezker Abertzaleak, aitorpenan, nik 

uste, eman ditun pausoak beste aldekoak eman balute, hobeto egongo ginakeela. Nik ez det 
esaten pauso danak eman ditugunik …"

—

"Nik uste pausoak eman diela. Nik uste fruituak eman diela. Nik uste gizartea askoz 
lasaituago dagola momentu hontan, ez dagola hain tensionatuta. Eman behar direla pauso 
gehio? Bai. Baino besteek esaten duten bezela, guk eman behar degu. Ni nago hizketan gure 
aldetik, ni egon naiz trintxeran alde batean nahiz ta oain…"

—

"Nire ustez, gizatasun kontzeptua oso zabala da. Ez da bihotz samurra izan eta ume bat 
hanka hausten ikusten duzunean malkoak ateratzea, enpatia izan daiteke, errukia. Errukia 
oso baliogabetua dagoen hitza da; izan ere, zu errukitsua bazara, katolikoa zara, eta ez dakit 
zer. Eta errukia hori baino askoz gehiago da."

—

"Ezker abertzalean, iruditzen zait nahiago dutela, neurri batean, anestesia moduko 
horrekin jarraitzea, ez dela egon autokritikarik, azalera ateratzen den autokritikarik. Ez dakit 
barnealdean tratatu duten, baina atera dezatela azalera herriaren aurrera eta esan dezatela. 
Zerbait esan dute. Baina egin dezatela modu irmoan. Iragana berrikusteko moduko zerbait 
da. Eta ez dadila anestesia mota bat bezala geratu, esanez bezala: «Ez da ezer gertatu eta 
tira... hor geratzen da»."

—

"Gauza asko dira, gehiegi. Orduan, uste dut baten bat esaten badut beste batzuk 
utziko nituzkeela. Uste dut asko dela, nahaspila handia dela puntuak eta atalak aztertzea 
eta erantzun bat ematea, baina gerta ez zedin egin zitekeen hori. Izan ere, uste dut iaz giza 
eskubideen ez dakit zer urteurrena zen. Beharbada, Francoren garaian, giza eskubideen 
inguruko hori guztia errespetatu izan balitz, ez orain bakarrik, gobernuen edo erakundeen 
aldetik erantzuna izan balute, ba ez ziren gertatuko. Eta oraindik ere gertatzen dira."
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—

"Zu seme zean aldetik, bai euki leikezu, nolabait esateko, prejuizion bat, eske hau 
indo, bestea indo...Eramangarri berdina ingozaizu, penstatzen det, ze zuk azkenen prozesu 
berdina jarraitu behar duzu, eta zure egoera berdina da. Gero ia hor sartzen da zure barruk 
sortzen dizkizun, sortu leizken, ”joe eske hau indet, ez nago horrekin ados” . Izan leike ia 
gehio, inkontzienteki, jaso leizkezun edo horrek akarrau leizken alde negatibo hoiek pixkat zuk 
oaindik eukitzea. O, nolabait, ez onartzea aitek in dun hori. Nola da posible, ez? Eta bueno, 
beti izan da zure aite, prozesu hori pasa behar dezu, baina zure barrun dago orduan beste 
lanketa bat, ez? Onartu in behar dezu hau ta beste in dula aitek, ta horrekin aurrea egin, zu 
etzeala hori, zuk ez dezula hori aukerau."

—

"Nik uste dut, oro har, denok aldatu behar izan dugula pixka bat. Eta Blancoren garaian 
ETA-ren aurkako manifestazioak gertatu zirenean, eta honen eta bestearen hilketa. Eta gero, 
nik uste dut hor [Miguel Ángel Blancorena gertatu zenean], egoera dezente aldatu zela, ekintza 
eta politika mota horiek jada ez zutela ezertarako balio argi eta garbi ikusi zela."

—

"Ni zahartzen ari naiz, baina ikusten dut hori gertatzen ari dela, aztertzen ari garela. 
Pertsona horrengatik edo egoera horrengatik pena sentitzea, egotea... ez dakit... nik uste dut 
sentimenduak alde batera uzten ari garela eta azalpenak bilatzen saiatzen ari diren pertsonak 
bihurtzen ari garela."

—

"Lehenik ETA existitu ez izana, baina beno, ideologia beragatik atentaturik ez izatea, 
ideia hori inposatu nahi izateagatik, horrek beste lasaitasun bat ematen dizu. Nik oso lagun 
onak ditut mundu abertzalean, eta EAJko jendearekin adiskidetasun bikaina dut, PPko 
jendearekin, mundu nazionalistako jendearekin, eta autodeterminazio eskubideaz edo beste 
edozertaz hitz egin dezakegu. Demokrazian, denetaz hitz egin behar da, orain, ideia bat modu 
autoritarioan inposatu behar badizute, zure bizitza arriskuan jarriz, hori da lotura guztiak eta 
bizikidetza-dinamika guztia hausten dituena."

—

"Gero nik askotan etxean pentsatzen nun: «Baina hauek tontoak dira? Zergatik erretzen 
dituzte gauzak? Hori dena gurea da, bankuk… Hori da dirua, autobusak, hori dena, hori da 
guri harriak botatzea bezala, ez?»."

—

"Lagunek esaten baziaten: “Ba hori da era bakarra dalako, bide horretatik juteko era 
bakarra da, bestela zapalduko gaituzte, etab.” Baina igual, bai, nahi zenuen sinistu. Igual da 
era bakarra, igual hola, lasai junda eta hitz eginda, ez degu lortuko nahi deguna. "

Etorkizunerako oztopoak

ezinbestean, mota guztietako oztopoak agertzen dira, eta horiek zehazterakoan 
hainbat ikuspuntu agertzen dira. Besteak beste, abiadura edo erritmo desberdinei buruzko 
gakoa, iraganeko inertziak alde batera uztea, egoera ezezagun baten beldurra, oraindik 
ere badirauten mesfidantzak, autokritikarik eza. Edonola ere, gehienek oztopo horiek 
gainditzeko beharra azpimarratzen dute, horretarako formula zehatzik ez badute ere.
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—

"Integrismoa, tira, nazionalismoa… begiratu gabe ez dizut esango erlijio bat zentzu 
integristan zer den. Baina izan da, bai halakorik, norberarena besterik ez dagoela esateko 
edo pentsatzeko joera, lehen esan dizudanaren harira, kanpokoa ez dela existitzen."

—

"Niri, adibidez, inoiz ez litzaidake bururatuko presoentzako eltzeitsua daukaten taberna 
borroka batean sartzea, ez zait bururatzen. Izan ere, ez naiz gustura sentitzen bandera 
horiek ikusita, eta oso gaizki sentitzen naiz, oso gaizki. Orduan, lasai ez egoteko, nahiago dut 
horrelako leku batean ez sartu."

—

"Egin duten mina mespretxatzen dute pertsona horiek, nahiz eta haiek beren eskubideak 
aldarrikatzen dituzten, baina gureak zapaltzen dituzte eta ez dira konturatzen. Izan ere, 
ez dira batere toleranteak, horregatik dira diren bezalakoak. Guk izugarri toleratzen dugu, 
askoz irekiagoak gara eta edozein ideologia onartzen dugu elkarbizitzarako arauak dauden 
bitartean... baina haiek ez."

—

"Bizikidetza-mahaia existitzen zela banekien. Kontatu nuen lehen aldian, jendeak ez 
zekien. “A, bai? Hori egiten ari zarete? Ba ez genekien ezer “. Elkarbizitzarako mahaia asko 
ikusten dut Facebooken. Eta, agian, egia da ez dugula asko erreparatzen, baina uste dut hori 
politikari buruzko pasotismoaren barruan sartzen dela. Dena politika dela uste dugu. Nik 
esan nienean: “Baina zein alderdi politikorena da hori?”, eta denek esaten zidaten: “Ez da 
alderdi politiko bakar batekoa”, eta denek, “Ziur baietz” (barreak)."

—

"Ni zenbaitetan plenoetara joaten naiz ikustera nahiz eta jubilatua egon, eta antzera 
jarraitzen du. Nolabaiteko herentzia badago oraindik, eta horrek esan nahi du, guk, zerbaiten 
failatu egin genuela, ez genuela gauzak ondo egin. Zauriak sendatzen baino, zabaltzen 
empeño gehiago jarri ote dugun ematen du."

—

"Nik uste det baietz, egon dala jendea,baina beste aldea ere bai, ta hori ez da esaten, 
hona etorri dana, “imperio” zeakin, kutsukin. ”Yo soy español, lo único que he hecho ha sido 
venir a otro sitio de españa a vivir, y yasta, no tengo porque aprender euskera porque soy 
español y punto pelota”. Hori da imperialismo puro, eta hori ez da esaten. Beste aldetik ebai, 
ez dizue esan gainea “y además esto se ha levantado gracias a que vinimos”, ta zu, nik entzun 
nion bati, “si no hubieramos venido los vascos estarían comiendo alfalfa”. Hori nik entzun 
diot bati. Hori askotan entzun da. Eta beste aldekok ebai. Bai, danetik,“estariais muertos de 
hambre si no hubeirais venido” ta holakok ebai. Baina esan nahi det bi aldetatik egon dala, ta 
beti esaten da alde batea."

—

"Nik uste det alderdi politikoak, baina ez daude prest. Hori esan behar nizun, norbait 
prest badago igual beraiek die. (barreak). Bere lana ere da bakoitzak esatea edo zer egin zun, 
zergatik, zergatik ez...Nik uste jende asko dagola hor enperrauta... "
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—

"Bueno, ezker aldetik danetik zeon. Bazeon jendea aurrea jarraitzeko, eta frente horrek, 
Ezker Abertzalean barruan, nik herri barruan esango dizut. Beste istoriek gutxi gora behera 
zeoze badakit, baina nik herri barrukoa esango dizut. Nik pisu handia neuken Ezker Abertzalean 
barruan hemen Legazpin, eta nere postura bazekiten nolakoa zan. Eta neri ez zien kontrako 
irainak egin eta hala kartelak eta holako gauzak...Enfrentamendu batzuk eduki nitun, hizketa 
egiten eta, bueno hau nere posizioa dek eta hik hirea dakak . Enun euki hola, esateizut, batzuk 
kartelak ipini dizkie, traidor ta holakok, nei ez. Bazekiten nik nola pentsatzen nun. Nik esaten 
nun gure batzarretan zer pentsatzen nun, eta nerekin bazeuden batzuk ere ados, baino 
azken finean, nik uste errespetua eduki genula bien arten. Gertatzen dana, bestalden zerenak 
momentu hartan, hemengo gidaritzapena eurek zekaten, eta oaindio ofizial jarraitzen zun 
ildo politikotik jarraitze zuten, oaindio indar armatua babesten. Gu ia hasita geunden esaten, 
hau ez da posible. Nik esaten nien, ni egon naiz udaletxen 8 urte, beste 4 junta generaletan eta 
nik apenas indet politika, oso gutxi indet, zergatik denbora guztin gabiltza acción-represión. 
Ez degu iten politika. Hola ezin da herri bat eraiki."

Preso dauden pertsonen egoera

elkarrizketatutako pertsona batzuentzat presoek pairatzen duten egoera arazo 
larria da (urruntzea, preso gaixoak, espetxeko baldintza txarrak), eta ezinbestekoa 
iruditzen zaie konponbidea aurkitzea. Beste batzuentzat, ordea, ez da beharrezkoa 
Espainiako Gobernuak ezarritako espetxe politika aldatzea. Nolanahi ere, hainbat 
pertsonak uste dute bizikidetza osasuntsua izateko presoek eta haien senideek tratu 
duina izan behar dutela.

—

"Jende bat igual istorio honekin ez dona erabat ados, baina ikusi, bizi izan dute 
dispertsio horrek ekarri dun istorio hori dana, eta nolabait beste ikuspegi bat hartzen du 
horri buruz, eta igual ez daude ados ETAko borroka armatuak bere garaian indako ekintzakin 
ta hau ta beste, baino beste modu batea, esaten due, ikusten dute errealidadea nola bizi izan 
deun eta nola zan. Eta nik, alde hortatik, apoioa beti euki det. Ta hori ere, gauza oso, ez dakit, 
oso aberasgarri bezela biziko nun."

—

"Hurbilketa beti pentsatu det ondo dagoela, azkenen beraien familiagatik besterik ez 
bada. Beraiek ez daukate besteek egin dutenaren kulpa, eta jun beharra ez dakit nora. Ez 
dakit zergatik banatzen zituzten, zergatik bidaltzen zituzten horren urruti. Zer zan, bekatu 
asko egin dezu, ba pena handiagoa? (…) Atzo, hiru entzun nun, ez ekartzen, baino gerturatzen 
ari diala."

—

"Eta bai, edozein liskar edozein histori zeonen, seitun isolamendura bidali, han edukitzen 
zituzten egunek. Ba jan hala modun, ez argik ikusi, gela itxi baten, bere inbarrak bertan egin, 
ta hala modun. Eta bueno, ba holako dexente, egia esateko, ta gehio. Azkeneko urtek lasaitxo 
izan zien, baina garai muituk izan zienen (Huelva, Puerto).... Ta justo Puerton, abenduak 31 
baten, beste preso arrunt batekin eduki zun, guardia zibil baten semea gainea. Eraso bat jaso 
zun, patioan zebilen, oinez lasai asko, eta halako baten kolpea notau zun atzetik eta preso 
hori egur pusketa batekin eta beste eskun kristala bat o eztakit garbi zer zan, baina sartu zion 
bat lepon, bestea beson, ta bestea hemen ebai… Eta hori, momentu hortan odola bota ta 
bota. Gero beste preso batzun bila jun zan, aita ia lurren utzi zunen, eta beste preso batzuna 
jun zanen ba bestek sila batzukin aurre inzien eta holaxe, historie bertan bukau zan. Eta 
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bueno, aita eraman zuten, ebakuntzak eta eduki zituzten, esaten zun, hola eonda ere, polizien 
aldetik zala erabat gainen. Oso tratu zorrotza, oso extremokoa holako puntu batzutan. Joder, 
eztet korrika alde ingo, utzi inbarduna iten. Baino bueno, azkar reakzionatu zan, ze lepokoa 
nahiko larrie zan. Eta ondo, egia esateko, ondo atea zan. Eta gero ia ba beste preso arrunt 
batzukin hizketan, komentau zuten ba tipo horrek esan zula etzala espetxetik ateako ETAko 
preso bat akau arte, eta holaxe…"

—

"Esango dizut ETA desagertu zenetik, niretzat presoen dispertsioak ez duela zentzurik. Hori 
argi daukat: sakabanaketak, bere garaian, arrazoi bat izan zuen, gutxienez, birgizarteratu nahi 
zuten guztiak kontrolpean izan ez zitzaten. Hori izan zen erabili zen arrazoi ospetsua, Arzalluzek 
berak, EAJko presidente zela, horretaz esandako arrazoia. Beraz, ETA behin amaituta, nik uste dut 
hurbilketa, bat-batean ez bada, pixkanaka egin beharra dela. Niretzat, hori “ezinbestekoa” da."

—

"Eta bueno, dispertsioari buruz...Dispertsio horrek eragin ditun aspektu horiek danak 
landu eta hori ikustarazi. Hemen ez deuna, nik behintzat ez det inongo rekonozimendu bat, 
esaten dana. Hau dana etzan hola izan beharko eta hau dena eragin du, bai alde batetik bai 
bestetik. Hori pixkat lantzea…."

Hala ere, lekukotasun gehienak presoak hurbiltzearen aldekoak edo 
sakabanaketaren aurkakoak diren arren, bestelako iritziak ere badaude. Horien artean, 
batzuek uste dute ez dagoela ezer aldatu beharrik presoei dagokienez, eta eragindako 
kalteagatik damu daitezela eskatzen dute.

—

"Begira, orain presoen sakabanaketarena hainbeste ateratzen denez, nik ez daukat hain 
argi etorri beharko luketenik, benetan damututa dauden kasuan bakarrik. Hemen daudenean, 
Euskadiko liskar giroan daudelako, baldin eta hona itzultzen badira. Nik ezagutzen ditut 
Kordoban egon diren eta Sevillan egon diren eta benetan damutu diren presoen kasuak, han 
beste modu batera ikusi dutelako."

Omenaldiei buruz

kartzelatik ateratzen diren presoei harrera eta “ongi etorriak” egin behar zaizkie? 
Zein da edozein alderditan eragin dien pertsonei sentsibilitatea ez zauritzeko modua? 
Modu pribatuan edo espazio publikoak erabiliz egin beharko lirateke? Borroka armatu 
egoeran hildako pertsonak gogoratu edo omendu behar dira? Jasotako iritziak kontuan 
hartuta, ez dirudi galdera horien erantzunak errazak direnik, omenaldien inguruko 
jarrerak askotarikoak baitira. Horrelako omenaldiak ez dira gehiegi eman Legazpin, baina 
badago nolabaiteko eztabaida horri buruz. Jarraian, zenbait lekukotasunek azaltzen 
digute nola eman diren iraganean horrelako ekitaldiak udalerrian.

—

"Bai egon zala harrera moduko bat, justo izan zan Parot-eta garaien, zeudela “a la 
minima”, eta azkenen esan zan, etzaio harrera egingo, publikoki behintzat. Ze bazeon bildur 
hori, ta berrize, ba ahal zan isilen, ez? Espetxe kanpon bila jun ginan jende gutxi batzuk, hola 
hartu, Legazpia etorri ginan eta gero hemen bai zeola jendea. Eta inkluso komunikabideetan 
atea zan, Legazpin jendea zai zeola, kanpanadak ta jo ziela. Baina azkenen, Parot legeakin 
sortu zan puntu bat, hasi zala kaka nahasten, etzekitela nundik atea asuntoa, ta jendea 
nundik harrapau. Baina gero egin zan omenaldi txikitxo bat, hemen jatetxe baten, hola pixkat 
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itxin, eta oso oso ondo eon zan, bai aite ta osabai. Ze osaba egun bat lehenuo askau zuen, eta 
aite hurrengo egunen. Bik batea atxilotu eta bik batea...Orduan bi omenaldi elkarrekin egin 
zitzaien."

—

"Nik Legazpin baino ingonun… Hemen biktima gogorrenak dauzkagu Guardia Zibila 
eta Josu Mujika eta ertzaina. Horiei bai egingo niela omenaldi bat, edo zeozer. Legazpiko 
herri bezela, aitorpen bat egitea. Orduan, bere etxe azpian jarri zuten plaka bat hor, eta 
beti zan hor. Eta San Inazioko festatan, urtero, uztailan, Homenaje a Josu Mujika, egiten zan 
han, loreak jarri eta ez dakit zer... Baino nik beti daukat gogoan egiten zala garai horretan 
omenaldia, Josu Mujikari omenaldia."

—

"Ez zioten harrera berezirik egin. Ni gogoratzen naiz; gau baten iritsi zen Legazpira, 
Arrano dago nere etxe azpian, Arrano zana, orain itxita dago. Eta orduan ere itxita zegon uste 
det. Han zeuden, ba bere familiakoak izango zian, lagunartekok eta hori, iritsi ziren bi kotxe, 
ni gainera balkoian neon, bozina batzuk, eta gero uste det ez zala ezer gehiago egin."

Elkarrizketatutako pertsonen beste iritzi batzuek horrelako ekintzak arbuiatzen 
dituzte, zauriak zabaldu eta sua bizitzen dutela esanez, eta beste batzuek, aldiz, 
erakundeetan jartzen dute erantzukizuna. Jarraian, emozio-mota horiek adierazten 
dituzten lekukotasunetako batzuk, oraingo eta etorkizuneko bizikidetzarako oztopo gisa 
atal honetan sartzen ditugunak.

—

"Omenaldi batzuk egiten zaizkie ETA-ko presoei eta oso gaizki sentitzen naiz, oso 
gaizki, sua biziarazten dit. Haiek dira, egia esan, biktimak orria pasatu behar dugula esaten 
duten lehenak, baina etengabe gogoratzen digute gertatutakoa, horrelako ekitaldi bat 
dagoen bakoitzean. Eta beren eskubideak aldarrikatzen dituzten arren, hori egitean ez dira 
konturatzen gureak zapaltzen dituztela, eta, izatez, ez dira batere toleranteak, horregatik dira 
diren bezalakoak. Guk asko jasaten dugu, askoz ere pentsamendu irekiagoa dugu eta edozein 
ideologia onartzen dugu elkarbizitzarako arauak dauden bitartean, baina haiek ez."

—

"Tentsio horri eusten diote kaleetan, bizikidetzan. Ez dio ezerk laguntzen bizikidetzari, 
baldin eta... alde batetik esaten ari gara hori atzean utzi behar dela eta ahaztu egin behar dela; 
izan ere, kaltea egin zen eta barkamena eskatu da eta beno, aurrera jarraitu behar da. Baina 
nola egingo dugu aurrera hau kalean ikusten badugu? Nola? Zer mezu ematen diegu gure 
seme-alabei? Bi preso irteten dira eta txalo egiten diegu. Zer da hau? Egin dutena txalotzen ari 
gara? Zu oso familiarteakoa, oso laguna zarelako pozten bazara, etxera itzuli delako pozten 
bazara, uler dezaket, baina poztu zaitez eta besarkada bat emaiozu etxe barruan, baina ez 
publikoki, ezin diozu txalo egin zure seme, anaia edo lagunari, pertsonak hil baditu, pertsonak 
bahitu baditu edo xantaia egin badu, inoiz ez."

—

"Ekitaldi publiko horiek ez lirateke gertatu behar, ez benetan bakea eta bizikidetza 
egotea nahi badugu, benetan damututa badaude eta lehengo bidera itzuli nahi ez badute, ez 
badiote inori kalterik ez minik egin nahi."

—

"Azken bolada honetan, oso minduta nago omenaldi horiekin, eta erakunde publikoei 
laguntza eskatzen diet, beste alde batera begira ez dezaten, mesedez, eragotzi dezaten. 
Erakundeek horiek ekiditen lagunduko lukete. Esaten dute ez daukatela horretarako legezko 
baliabiderik, baina ziur nago, pertsonaren arabera, egin dezaketela, saihestu dezaketela 
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presoei omenaldi publikorik egitea, horrelako aldarrikapen ekintzarik ez egitea. Tolosan bi izan 
ziren aurten. Iaz beste bat izan zen baten alde, preso zehatz bat eta beste bat erbesteratuak 
itzultzea nahi zutelako, horrela, besterik gabe. Erbesteratuak daude, ETAkide asko aske 
daude, oraindik itzuli ez direnak eta egindakoagatik ordaindu ez dutenak, eta, orduan, kalean 
aldarrikatzen ari dira eta nahi dute itzul daitezela eta barkatu diezaietela. Ez dute barka 
esaten, exijitu egiten dute. Oso gogorra, oso gogorra iruditzen zait…"

7.3.2 .- ELKARBIZITZARAKO AUKERAK

Lehen elkarbizitzarako oztopoak azaldu ditugun moduan, jarraian, inozokerian erori 
gabe noski, gaur egun hautematen diren aukera berriei buruzko iritziak azaltzen dira. 
Elkarrizketatutako ia pertsona guztiek uste dute aldaketa bat sumatzen dela herriko 
giroan, urte batzuk lehenago bizi zenarekin alderatuta; bai kalean, bai leku sozialetan, 
bai lantokietan, etab., aldaketa orokorra da. Beraz, ukaezina dirudi oso denbora-tarte 
laburrean Legazpiko biztanleen eguneroko bizikidetzan hobekuntza handia gertatu dela.

Herriko giroan aldaketa positiboak

Gertatu den aldaketaren seinaleak edo hura eragin duten arrazoiak aztertzerakoan, 
argudio desberdinak agertzen dira berriro, eta bakoitzak bere ñabardurak jartzen ditu 
agerian. Egoera deskribatzeko modu asko daude. Batzuen ustez, gakoa izan da ETAk 
erabakitako indarkeriaren behin betiko amaiera eta taldearen desegitea. Beste batzuen 
ustez, berriz, gizartean egin den prozesu luze baten ondorioa da, bai eta egindako kalkulu 
taktikoak ere, itxitasun posizioak bertan behera utzi eta hurbiltze-jarrerak hauteman 
direlako. Bestalde, iritzi ugari daude aldaketaren seinaleak zertan hautematen diren 
azpimarratzerakoan: lehen zegoen beldurra desagertu izana, edozein tabernatan ibili 
ahal izatea, beste diskurtso batzuk izan eta hizkuntzaren erabilera ezberdina egitea, eta 
abar luze bat.

—

"Lehengo garaietatik bai azkenen gauzak aldau diela, ez? Ba bai, herriko giroa, bai...
gauza dexente. Beste lasaitu bat hartu duela, eta ia ez daola holako, ez dakit, tensio hori, ez? 
Ikusten ez dana baina hor daona… (...)Bai, ama gero, egia esateko, gero normalatasun batekin 
eta gainea herri mailan apoio bat ikaragarria, baino asko...eta ia azkeneko urtetan, egin zun 
aldaketa amak. Hasiera izan zan, atxiloketa garaien eta lehen urteak izan ziela gogorrak 
eta gero ia pixkat asuntoa normaltzen dijoa, baina oain dala ez hainbeste urte ere...Kaletik 
gindoazen eta baten batek “agur, agur”, eta esaten zien, “lehen horrek etzin kasu iten”, baina 
bueno, azkenen igual , poliki poliki, lehenengo beste batzuk, nola...Poliki poliki sanatzen dijo, 
ez da dana epe konkreto baten sanatzen baina bai, nolabait…Apoio ikaragarrie eta inguruko 
jendian ulerkortasuna ere oso handia, beaiek ikusten dute eta...Eske zerbait logikoa da."

—

"Ezin dut sinetsi nola gauden orain lasai, zorionez, ez da gorrotorik edo ezer gorde behar, 
hori oso argi daukat eta nire seme-alabei transmititzen ere saiatu naiz, beraiek badakite oso 
harro sentitzen naizela ertzaina izan naizelako, erakunde honetakoa izan naizelako eta, izan 
ere, iaz erretiroaren plaka eman zigutenean, ekitaldira, nire seme-alabak pozik etorri ziren 
nirekin (ekitaldira), eta bueno, etapa bat izan zen."
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—

"Niretzat, orain, egon ahal izan naizena baino askoz hobeto gaude. Gertatzen dena 
da, tira, gauzak egin ahal izateko mailan asko kostatzen da, ez da batere erraza, ezta jendea 
mugitu ahal izatea ere. Eta, alde batetik, nahiko normala iruditzen zait. Jendea, adibidez, 
pixka bat egin dezakeena eta herrian herriagatik zerbait egiteko gai dena, eta halako jendea, 
erretiroa hartuta dagoen jendea, denbora gehiago duena, bere gauzetan aritzen baita, 
lehenago egin ez duena: ba ingelesa ikasi, beste gauza batzuk ikasi, bidaiak egin. Eta hori ere 
oso normala iruditzen zait, oso zilegi baita. Baina bizi, bizi gara, askoz hobeto bizi gara, ni 
beste lasaitasun batekin."

—

"Beno, finean, beti errespetua eta begirunea izan didatela esan behar dut, eta uneren 
batean, mozio zailak zituzten osoko bilkura batzuetan, non ideia sozialisten eta lurraldetasun 
gisa defendatzen genuenaren aurka zegoen jendea joaten zen. Nik esan dut, sentsazioa, nik ere 
ez nuen parte hartzen herrian, tabernetan, ez naiz inoiz taberna zalea izan, baina tira, tokian, 
parte hartzen nuen lekuetan, sentsazioa erlatiboki baketsua zen. EAJko eta EAko zinegotzin 
harremana bikaina zen. EAE/ANVko zinegotziren batekiko harremana oso ona zen, eta esan 
dizuedan bezala, baita HBko udal-taldearekin ere, errespetuzko harremana izan baitzen."

—

"Asko aurreratu da, oraindik ere badago zerbait, baina aurrera egin da. Nik uste dut 
ondo dagoela nazionalismoa egotea, baina hemen integrismo uneak egon dira. Nik uste 
dut integrismo handia egon dela, eta hori txarra da, hori kaltegarria da. Gizarte osoak 
eboluzionatu du. Inpresio bat da, ni beti egon naiz indarkeriaren aurka, edonondik datorrela 
ere, kontra eta beti manifestatzen."

Biktimen arteko hurbiltzea

Azkenaldian, bai Legazpin, bai euskal gizartean, zeinu ezberdineko biktimak 
elkarrekin agertzen diren irudiak ikusi ahal izan ditugu. Beraz, duela gutxi ezinezkoak 
ziruditen eszenatoki berriak sortzen ari dira. Ildo horretan, biktimak elkarrengana 
hurbiltzea errazten duten zubiak eraiki dira, elkarrengandik urrun bizi eta indarkeria 
mota desberdinetako ondorioak jasan dituztenen artekoak. Azken finean, batzuek zein 
besteek min bera eta hutsune bera sentitzen dute.

—

"Inguru horretako jende askok gogoeta egin du, ikasketak egin ditu, eta horrek txipa 
aldatzeko aukera eman dio, nolabait esateko. Eta beste inguruan ere bai. Jakina, beste 
ingurua gutxiago ezagutzen dut, ez dakit ba ote dagoen. Bai, badago, nik oso emakume serioa 
ezagutzen dut, alaba nik uste [Fernando] Buesarena dela. Psikologoa dela uste dut, a ze lana 
egiten ari den. Nik, noski, oso informazio sentikorra eta zehatza daukat, baina uste dut oso 
lan serioa dela egiten ari dena, kemen asko behar da egiten ari dena egiteko, nik uste. Nola 
ari den laguntzen eta sustatzen, errespetu osoz."

—

"Badare biktima batzuk, Jauregin alarguna, Jauregi bea ere ezautu nun, junta generaletan 
bea egon zan batzarkide bezela PSOEtik, Maixabel Lasa, eredugarria da beak egin dun lana. 
Gauza bat da biktima izan eta zure rekonozimendua izatea, zure indemnizazioa jasotzea, 
begirunea jasotzea, eta hortik esatea, ”bueno ez, nik , biktima bezela, ez det onartuko, hok” 
por ejemplo, “boikota ein bar dezu horri” edo ”ez dezu onartu behar honekin paktua egitea 
porque son los amigos de ETA”. Ez, biktima bezela nere begirunea behintzat galdu dute."
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—

"Prentsako erreferentziak dira. Duela gutxi, uste dut hemen irakurri nuela, Jauregi hil 
zuen komandoko bat, alarguna agurtzera joan zela ospakizun batean. Zerbait entzuna nuen. 
Gero, alargunaren jarrera... Ez dakit Urkullurekin edo Ibarretxerekin izan zen. Jauregiren 
alargunak, biktima izan arren, esan dezagun, nire inpresioa, ez zuen bere burua manipula 
zezaten utzi. Eta ze errespeturekin, hitz egiten duen eta barkamena onartu eta ematen duen, 
nire ustez oso garrantzitsua da. Bada inguru horretan jende miresgarria."

—

"Badakit topaketak izan direla, badakit egia dela, baita biktimak bere borreroekin ere, 
hori ondo iruditzen zait, ondo iruditzen zait, ez dut ezer kontra. Nik neuk esaten dizut, ez 
diedala barkatu, baina benetan, nire anaiaren hiltzaileengan benetan damua sumatuko banu 
eta esango balute “begira, benetan, nik ez dut ezer jakin nahi ez HBri buruz ez Bilduri buruz, 
hori erabateko akatsa izan zen, izugarri damutzen naiz”. Hitz horiek entzungo bazenitu eta 
jakingo banu bizitza berri bat egin dutela aske daudelako..."

—

"Ni txundituta utzi naute, batez ere ETA ren edo ETAren inguruko indarkeriaren 
biktimak eta biktimen senitartekoek. Beren hiltzaileez edo haietako batzuez, hau da, hitz 
egitean erakusten duten errespetua. Gainera, adierazpen zintzoak dira, e! Ez dira adierazpen 
manipulatzaileak, iritzi bat da. Distantziak murrizteagatik oso lan serioa egiten ari den jendea. 
Eta memoriaren eta bizikidetzaren testuinguruan, nik ez dakit nola bizi duten oro har aldaketa 
hori, baina uste dut aldaketa garrantzitsua dela, oso garrantzitsua. Errespetuari buruz lehena 
eta geroa dagoela."

—

"Adibidez, biktimek egiten dutena, biktimek beste biktima-mota batzuekin egin duten 
urratsa, denok norabide berean gaudela esatea, adiskidetzan hain urrats garrantzitsua. 
ETA-ko presoak ere bai, izan ere, izan dira pausoak eman dituzten presoak eta eragindako 
biktimekin bildu direnak, eta halako elkarretaratze bat egon da."

Aukerak

Txosten honetan luze eta zabal landu dira iraganeko elementu negatiboak, 
hildakoak, mina, urraketak, biktimak, diskriminazioa... Horiek guztiek, jakina, frustrazioa 
eragiten dute. Oraingoan, ordea, etorkizun hobea eraikitzen, hau da, aukera berriak 
eraikitzen lagun dezaketen elementuak jasotzen dira.

Oro har, elkarrizketatutako pertsonek hainbat alderdi eta indargune azpimarratu 
dituzte, betiere, ahal den neurrian, jarrera positiboa erakutsiz. Besteak beste, elkarrizketa, 
barkamena, erakundeek abian jartzen dituzten ekimenak eta bestelako ekimenak aipatu 
dira. Azken finean, etorkizunera begira jartzea.

—

"Nire ustez, bideak ez du amaierarik. Beraz, uste dut aukera berriak badaudela, ikusi, 
irakurri, ezagutzen duzu argitaratzen, idazten, esaten edo egiten duten pertsonak. Niri, ikusten 
direla iruditzen zait. Bat-batean, ikusten duzu gertatzen ari dela. Zenbaiti mesede egiten 
dien ekintza zehatz bat, osatzen den moduaren arabera ere bada bizikidetza. Ez naiz gauza 
zehatzez ari, baina badaude, egoera askotan. Jarrera ireki eta partekatu horiek sustatzen ari 
den jendeak ilusioa ematen dit, niri behintzat. Egin ahal izan ditugun lau gauzak, ekarri ahal 
izan dugun aletxoa, eta beste ale berri batzuk daude, eta bai, badaude. Nire ustez, teorikoki 
aukera gehiago daude une honetan."
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—

"Teorikoki, errealitatean teoriatik praktikara igarotzea ez da batere erraza eta teorian 
geratzea oso erosoa da."

—

"(Antonio) Machadok eta Serratek zioten bezala: “Caminante se hace camino al andar”. 
Beti eginean."

—

"Gaurko egoeraren inguruan eta etorkizunari begira: katalunian ikusitakoa adibide bat 
izan daiteke, zenbat urte pasa ditugu Euskadi askatuta eskatzen, eta orain zalantzan jartzen 
dut hori, Katalunia askatuta ez dugu ezagutuko. Beraz, berriro diot, behar dugu norbait herria 
lasaitzen duena eta interklasismo mundu horretan kokatuko den alderdi zabal bat, bestela ez 
dugu eramango aurrera. Nik katalanak ez ditut inoiz sinistu, eta orain eman digute lezioa, gu 
baino abertzaleagoak dira, gu baino gogorrago enfrentatzen ari dira, kartzelara joan behar 
izan badute ere, kartzelara joan dira. "

—

"Eta baita gaur egun sortu dien ekimenetan ere bai, Gure Esku Dago-n asuntokin . Oso 
mugimendu polita sortu da herri mailan. Gehio hartzen du herri bezela asuntua, eta neretzako 
oso oso ekimen polita da, pixkat barrera horiek ea txikitzen dien. Ez da ikaragarrizkoa baina 
bai hartzen dala herri mailako beste indar bat."

—

"Elkarrizketarik ez badago eta, esan dezagun, bi aldeetatik umiltasuna ez badago 
biktimak eta aldi berean biktimak eta biktimarioak izan direla aitortzeko, liskar hori hautsi 
eta hitz egin ahal izateko umiltasun nahikorik ez badago, zaila da bizikidetza. Nire ustez, 
elkarbizitza egin egiten da, modu bakarra da bi aldetan arazoak daudela eta bi aldeetan mina 
egon dela onartzea, eta konponbidea adiskidetzea eta bide bera elkarrekin egitea dela."

—

"Zenbait egileren edo dena delakoen jarrerak atentzioa eman dit. Era berean, deigarria 
egin zait EHen inguruneko jende baten jarrera, lehen HBkoa zena, nork idazten duen jakin 
gabe irakurri eta ez zenuke pentsatuko inguru horretakoa dela."

7.4 .-MEMORIA ETA ETORKIZUNA

Giza eskubideen urraketaren edozein testuingurutan, erronka handienetako bat 
iragana nola kudeatu asmatzea izaten da, biktima asko eta gizartean zauri sakonak eragin 
dituen iragana. Etorkizunari begira, adituek diote iraganeko sufrimendua modu egokian 
gainditu ahal izateko beharrezkoa dela ez ahaztea, baina ez oroitzapen mingarrietan 
kateatuta geratzeko, oroitzapen horietatik ikasteko baizik.

Hala eta guztiz ere, indarkeriazko iraganaren kudeaketari heltzeko, berehala 
sortzen da galdera batzuei erantzuteko beharra: zer eta nola gogoratu, zergatik eta 
zertarako partekatu memoria bat (edo bat baino gehiago) hainbat alderdiren artean, 
nork jaso behar duen memoria partekatua, zertan oinarritu behar den oroimena, 
nola bideratu transmisioa belaunaldi berriei, zer irakatsi behar den ikastetxeetan, 
ikastoletan eta abarretan, non kokatu behar den kontakizunari buruzko abiapuntua eta 
zein abiaduratan egin behar den… Ondorengo pasarteek galdera guzti horiei erantzun 
ematen saitzeko dira.
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7.4 . 1 .- OINARRIZKO ELEMENTUAK

Askotan, galderarik errazenak izaten dira erantzun onenak eskaintzen dituztenak 
eta arazoaren muinera joaten direnak, eta, beraz, erantzuten zailenak bihurtzen dira. 
Horrela dirudi, bildutako iritzien arabera, oroimena eraikitzeko oinarrizko elementuak 
zeintzuk izan behar diren adierazten dutenean, hau da, oroimenak oinarritu behar duen 
zutabeak zeintzuk diren adierazten dutenean.

—

"Bai, nere ustez informazio hori galtzea pena bat izango zan, ze azkenen, hemendik 
atzea, gure aiton amonekin pasa dan bezela, zenbat informazio ez dana guregana allau 
eta jakin beharko genuna. Ez dia hain urrutiko generazioak, eta horiek bizi izan dituztenak 
ikaragarrik izan dia, eta ez dakigu. Eta gu hori gea, hori dena ezkutatu bada, hor eon dan 
sufrimendu dana lur azpin sartzen badeu, aurreratzen alper-alperrik gaude, ze horko 
sufrimendu hori dana guk eramango deu bizkarretan eta motxiladun umek danak izango 
gea. Eta azkenen da, onartu. Ikusi eta esan, hauxe eon da, hauxe pasau da, eta norberak bere 
aldea ikusi eta aldamenekoa ulertu eta horrekin aurrea. Eta nolabait eh, besteei erakutsi; 
hau eon zan, hua eon zan, baino beitu zertako gai gean: holako egoera bati buelta emateko 
eta normaltasun baten aurrea egiteko. Neretzako informazio hori etzan galdu beharko, ia 
dexente galdu da gaur eguneako."

—

"Memoria eraikitzailea, objektibotasunarekin, objektibotasuna ere eztabaidagarria den 
arren."

—

"Nire ustez, udalaren zeregina ez manipulatzen saiatzea litzateke. Ez dakit 
zenbateraino egin diren, edo oso edo gutxi polarizatuta dauden mozio, jarrera edo balizko 
planteamenduak. Izan ere, nahiz eta udalak noizean behin informazioa ateratzen duen hitz 
egindakoaz, esandakoaz edo onartu denaz, nik batzuetan irakurtzen ditut argitalpen horiek 
eta beste batzuetan ez, beraz ez dakit ziurtasunez. Baina ustea badut, adibidez, horrelako 
lan bat, begirada zabalekoa, babestu edo kritikatu egiten dutela. Ekarpenak eginez, noski, ez 
kritikatzea suntsitzeko, baizik eta kritikatzea eraikitzeko. Uste dut garrantzitsua dela. Azken 
finean, denok ordezkatzen gaituzte, herria. Mutur batetik bestera."

7.4 . 2 .- NOLA OROITU (ERRELATOAK)

Gaur egun iraganeko gertaera traumatikoak gogoratzen ditugunean, edonori 
nahasten zaizkio bizitzan zehar eta bere ingurunean pilatu dituen oroitzapenak eta 
bizipenak. Horregatik, ez da hain erraza izango adostea zer eta nola gogoratu behar den 
udalerrian bertan edo, oro har, gizartean gertatutakoa. Ondorioz, gauza bera esan liteke 
eraikitzeke dauden kontakizunei buruz. Hala ere, elkarrizketatutako pertsona guztiak, 
modu batean edo bestean, bat datoz egia guztiak mahai gainean jartzeko beharraz eta 
horrek duen garrantziarekin. Ezinbestekotzat jotzen dute batzuen eta besteen egiak 
gordintasun osoz jasotzea, azken batean, giza eskubideen urraketa guztiak erakustea, 
benetako orrialdea pasa ahal izateko.
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—

"Nik uste Legazpin, momentu honetan, gizarte zibila ez zala izango kapaz hori 
egiteko, udaletxea izan beharko zan. Ez dago mugimendu bat Legazpin hola. Ez du sufritu 
hainbeste. Sufritu du, baina ez hainbeste. Legazpin ez dakit daon mugimendu bat. Egiten zien 
kontzentrazioak, baina ezta ere, ez die 100 pertsona edo inbolukratuta hor. Legazpi ez da izan 
herri bat hola, eskubide zibilen aldeko mugimendu bat izan duena. Ustet orain ez dagola."

—

"Nire ustez, kontatzen hasteko modu hori, irekia eta kritikagarria delako, zabaldu 
daitekelako. Modu ona da. Beste gauza bat da nola, edo zenbat egiten duen jendeak kasu 
honetan, ez dezan fede-egintza bat bezala irentsi, baizik eta kritikoki izan dadila."

—

"Agian, nire ikuspuntutik, humanismoa da hitza, zer egin edo nola egin laburbildu 
dezakeena. Hau da, edukia."

—

"Oztopo handinak azkenen guk jartzen ditugunak die. Ez det esango o batek o bestek, 
baina azkenen gure eskutan dago bizikidetza hori aldatzea. Eta gure eskutan daoz holako 
laguntzak . Gainea ba proiektu polittek diela ez? Ondo datozela eta laguntzen dula asko, 
baino, benetan nahi izan behar dutenak gu gea, eta laguntza batekin eta guk nahi izanda...
Netzako hor ez da oztoporik eongo, herri mailan behintzat, Euskal Herri mailan, gai hau ere 
lantzeko. Alde hortatik behintzat, nahi baldin bada egingo da."

—

"Asko hitzegiten da baino egiaztatzeko garaian, izugarrizko zalantzak daude hor. 
Gainera Euskal Herria mailan hartu beharreko erabaki bat izan behar zen hau, udaletxe 
bakoitzak ezin du bere aldetik joan. Ta egia da ere, udaletxe hau nahiko kontzientziatua 
dagoela horrelako gauzetan, horrelako mozioak aurrera ateratzeko. Aztertu beharko genuke, 
hemen min asko egin dela, ez Euskal Herrian bakarrik, Euskal Herritik kanpora ere. Hemen 
gaude sokatiran ibili diren bi bazterrak, sokatirarik ez da existitzen gaur egun baina sokari 
helduta daude."

—

"Hasteko, egiten ari den hau lan bikaina da. Hau berriro gerta ez dadin nahi izatea 
aurrerapauso bat da. Nire ustez, lan honekin ondorio oso onak aterako dira, eta gauza 
bikainak ekarriko dizkizuen jendea egongo da."

—

"Eta hori bera, guzti honen pagotxa, azkenean bakoitzaren jarrera ere izan behar dela 
uste dut, izan ere, asko nahi izanagatik, bakoitzak bere lekutik, bere esparrutik, dagoen tokitik 
izan behar du. Horrekin guztiarekin adiskidetu nahi izatea, berriro gerta ez dadin."

—

"Gauzak gertatu dira, eta horrek dakarren guztia ikusi dugu. Ez dadila berriro gertatu, 
muturreko jarrerek ez baitute inoiz ezertara eramaten, itsutu egiten zaituzte, eta ez zara ezer 
ikusteko gai."

—

"Alde positiboa da istorio hau kontatzea, bakoitzak bizi izan duena, gertuko historiaren 
parte baita eta hori positiboa da. Orain, horrek morboa bilatzea esan nahi badu, nolabaiteko 
poz makurra, hori da nik ez dudana. Nik ez dut horretan jokatuko, eta ez naiz sartuko."
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—

"Batez ere, egia ateratzea. Egia bezala ulertzen dut, ez egia lerratuak, gauzak diren 
bezala baizik, ez da ezer alboratu behar. Bizitza sozialean gertatzen den guztia argitara atera 
behar da."

—

"Bada, ez dakit, horrela bapatean, ez dakit egin den, baina Legazpin motibazio 
politikoagatik indarkeria mota desberdinak pairatu dituzten pertsona guztiei buruzko 
azterketa sakona egitea."

—

"Ez dakit hori egiten ari den, baina tira, garrantzitsua da. Horretan ari gara lanean, 
noski, baina alde horretatik ez dut Udalaren dinamika ezagutzen..."

7.4 . 3 . - MEMORIA PARTEKATUA

Pertsona batzuentzat utopikoa da, beste askorentzat beharrezkoa. Nolanahi ere, 
elkarrizketatutako pertsona gehienentzat merezi duen helburua da memoria partekatu 
baterantz jotzea eta bide horretan ahalegintzea, izan ditzaketen zalantzak gorabehera. 
Sufrimendu mota desberdinak, bizipen pertsonalak eta ikuspuntu politikoak desberdinak 
badira ere, oroimena bilatzeko bidea partekatzea, azken finean, helburu bat ere bada.

—

"Zaila hori izango da, baina nik uste det zerbait sortu beharko zala, nolabait eh, ba 
gauzak naturalidadez hitz egin eta mahai-inguru baten jarri deikeula aspektu ezberdinek eta 
lasai adierazi bakoitzak bizi izan duna, sentitu duna eta hori, elkar ulertu."

—

"Baina lanketa hori nola eta zeinek? Ba egia esateko, zaila egiten zait esaten, baina 
nik uste hola dala, prozesu bat izan beharko zula, onarpen batzukin hasi, belarrik makurtu 
eta hitz egin. Holaxe, mahai inguru baten, norberak norbere ikuspegia eman, berai iruditzen 
zaiona esan, bizi izandakok, berak sufritutakok, ze iruitzen ondo, ze gaizki eta ba, holaxe."

—

"Hori ia, nik uste det…Ez dakit onena izango zan danak batea itea. Ideala hori izango 
zan, baina ez dakit. Hor ni ez naiz sartzen. Baina nik uste det… Egin zaio omenaldia, Josu 
Mujikari, baina ez ertzainari ta ez Guardia Zibilari ez zaio egin inongo aitorpenik."

—

"Mundu guztiarentzat egon behar du, eta hori ondo egiten bada, nire ustez hori da 
egin ahal izateko modua. Etxeetan gauza bera gertatzen delako, zenbat hitz egiten da gauza 
horietaz? Ni ez nago etxeetan sartuta, baina ikusten dudanagatik, ez zait iruditzen asko hitz 
egiten denik. Nik uste dut ahaztu nahi izatea bezalako zerbait dela, eta pentsatzea: «Hau 
gertatu da jada»."

—

"Batez ere, partekatzea, begirada partekatzea. Hori egin duen jende askorengan dagoen 
aintzatespena zabaltzea. EH alderdiaren, esan dezagun, talde abertzaleak, asmatu egin du."
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—

"Partekatua eta parte-hartzailea bada, aberatsagoa izan daiteke, baina nik uste 
dut Udalak iritzia eman dezakeela eta eman behar duela, kritikatu, lagundu, sustatu, ez 
manipulatu. Azken finean, guztiok ordezkatzen gaituen, eta aukeratu dugun, erakundea dela 
uste dut."

—

"Oso garrantzitsua da, nire uste apalean, oroimenaren aldeko elkarteen jarduera. 
Memoriaren aldeko elkarteak, ezkutuko alderdikeriarik ez duten elkarteak, hau da, benetan 
talde inpartzial gisa onartuta dauden elkarteak izatea, eta horien helburua benetan hemen 
gertatu denari buruzko ezagutza objektibo bat sortzea izatea. Alde batetik eta bestetik, 
protagonismoa banatzea, bakoitzak bere atala objektiboki kontatu ahal izatea, bere 
esperientzia eta guztia txostenetan objektiboki jasotzea."

—

"Nik esango nuke, gutxienez egitea... nola esaten da, atera gabe, analisi politikorik egin 
gabe. Esatea: hau da gertatu dena."

—

"Agian gizartea da erritmoa bultzatzen ari dena. Gero, argi dago erakundeek, dena 
bezala da, erakundeak gidatzeko daude, zuzentzeko, baina, gero, gizartea da eskean ari dena, 
galdatzen duena, batzuk besteekin, elkarren arteko lotura."

7.4 .4 . - TRANSMISIOA

Memoriari buruzko alderdi garrantzitsu batzuk jorratu dira dagoeneko, baina, 
nolanahi ere, hurrengo gakoa da nola bideratu iraganeko begirada hori eraikitzeko 
dagoen memoria baterantz. Lehenik eta behin, hezkuntza-esparrua, ikastetxeetan egin 
litekeenari dagokionez, transmisioa bermatzeko egokienetako bat da; baina, gainera, 
elkarrizketatutako pertsonek familiartekoagoa den transmisioaz hitz egiten dute, heldu 
gisa belaunaldi berriekiko erantzukizun gisa dugun transmisioaz.

—

"Ez, ez,ahaztu ez. Nik uste belaunaldi berrik jakin behar dutela zer gertatu zan. Hori 
zaila da, ni ez naiz kapaz. Neri oaindio bilobak ez dit galdetu. Egun baten galdetzen badit zer 
kontatuko diot? Nik gauza hau garbi dakat; gu ez ginen hasi herri hontan borroka armatuan 
«por hobby», ezta?"

—

"Hasi ginen frankismo garaian errepresioa zalako, eta gero etorri zan demokrazia, 
baina demokrazia hortan izan zan, kojo. Garai hartan eskatzen genun independentzie, eta 
gero eskatu genun autodeterminazioa, jeitsi genun gure eskakizuna. Eta besteek esaten dute 
«ni pa dios». "

—

"Egia da kontatu egin behar dela eta ikuspegi humanitarioa eman behar zaiola, gaztea 
pertsonen lekuan jartzen saia dadin. Indarkeria inora, inora ez doan ikuspegia ematen 
saiatzea. Hau da, ezin gara bandera edo hizkuntza baten atzean ezkutatu edozein ekintza 
justifikatzeko, ez baitu ezertarako balio. Bandera zikintzea da, ez du ezertarako balio. Zeure 
burua defenda dezakezu, erabat defenda dezakezu, baina, jakina, indarkeriarekin egiten 
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duzun gauza bakarra gehiago zikintzea da. Izan ere, indarkeriaren erruz, jende askok gorroto 
du euskara eta gorroto du ikurrina, eta hori horrela da."

 
—

"Nere senarrak kontatzen badie, esango die: “Guardia zibilak zien gaiztok eta besteak 
ez hain gaiztok”. Eta ez, jakin behar dute. Nere senarrak zenbat aldiz “Ateratzen bazait seme 
bat PPkoa?” Ba irteten zaizu, ta ze? Ez dezu maitatu behar ala? . Bizitza horrelakoa da, 
dagona. Etxe batetik beste bide bat hartzea zaila izango da, pentsatzen det. “Euskaldunak 
gea, euskaldunak gea, euskaldunak gea” Batzuetan esaten det, gure etxean igual pixka bat 
“matxakak” bagera horretan."

—

"Etxetik ahaztea. Beti izan da ahazteko gauza. Nik “hogeitaka” urte luzerekin jakin nuen 
nire aita Gaintzako hilerrian fusilatzeko zorian egon zirela Errepublikako alkate gisa astebete 
egon zelako, altxamendua amaitu zenean. Eta etxean jakin nuen, urte haietan, nire anaia 
zaharrenagatik. Baina aitagatik ezer ez."

—

"Ze kontatuko diegu? Nik oraindik ez diet ezer kontatu (11 urte alabak eta 8 semeak). 
Batzuetan ikusten dute telebistan ez dakit zer, baino, “zer pasatu zan horrekin?”. Eta hori da 
oso kuriosoa. Nik esaten diet, “Eske orain zaila egiten zait kontatzea, ez dakit nola esplikatu, 
ulertuko ote dezun, ez dezun ulertuko...”. Eta azkenean ez diet kontatzen. "

—

"Ez dakit itxoiten nagoen helduago izatea, edo zerbait gehio pasatzea, ez dakit. Igual 
hobeto ulertuko dutelako, edo ez dakizu zer esan. Azkenen beraiek izango die, zuk kontatzen 
dezun bertsioaren... Nik kontatuko det nerea, ezta? Hori bakarrik edukiko dute.. Gero handitan 
ikusiko dute dena guk ikusi degun bezala.."

—

"Nik uste dut gazteen gaia, hau da, marra non dagoen jakin gabe... Egia esan, fronte 
askotan lan egin daiteke, baina ez dakit. Ez zait bururatzen balio dezakeen punturik, puntu 
zehatzik, sinplerik, praktikorik. Baina, jakina, argi dago egon behar dutela. Sare sozialetan, 
batzuetan gazte jendearen iritziak ikusten dituzu, nire ikuspuntutik txapela kentzeko modukoak 
direnak, eta alderantziz ere bai. Zertarako hitz egiten duzu? Baina tira…"

—

"Ez dakit gazte belaunaldi berri horrek zenbateraino heldu, aurrera egin eta historiari 
kasu egingo dion akats batzuk ez egiteko, beste akats batzuk egiten jarraitzeko eta ikasteko."

—

"Ez beren burua lerratzeko, baizik eta beraiek egoera beren kabuz ikusteko moduren 
batean. Benetan zer ikusten duten eta nola ikusten duten, zer iruditzen zaien eta zer egin 
daitekeen esateko gai izatea. Izan ere, haurrei ez zaie inoiz gauzak esanarazi behar jarrera 
har dezaten, haurrak oso manipulagarriak izan baitaitezke. Oso azkarrak dira, baina baita 
maleziagabeak direlako ere, eta hori da arazoa. Era berean, ez da oso krudela izan behar 
haurrei gauzak kontatzerakoan, ea nola kontatzen dieten... eta herrian edo orokorrean gerta 
daitekeen kasu bakoitzari buruzko bateratze-lana egitean. Ea nola ikusten duten. Zu hor 
egotea, erdian, koordinatzaile, haurrek ematen dizutena ikusten, adibidez, ikastetxeetan."
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7.4 . 5 .- HEZKUNTZA

Jasotako iritzi guztiak bat datoz iragana belaunaldi berriei azaltzeko premian. 
Izan ere, argi dago hezkuntza funtsezko zutabea dela etorkizuneko bizikidetzarako. Eta 
helburu hori lortzeko, belaunaldi berriek eta ez hain berriek gertatutakoa ezagutu behar 
dute, berriro gerta ez dadin.

Lehenago familiarteko esparru batetik, etxetik, transmititzeko moduari buruz hitz 
egiten bada, ondorengo lekukotasunetan transmisio hori ikastetxeetara eramateko 
moduari buruz hitz egiten da, hezkuntzak duen garrantzia eta instituzioek transmisioan 
eta memorian duten eginkizuna kontuan hartuta.

—

"Etxean nere semeak badakite nere berri, badakite nola bizi izan gean, badakite ez 
dakit zer...Eta bueno, beak politikatik nahiko aparte ibili die, nik uste aspertu egin ziela ni 
ikusita. Abertzaleak die baina bueno...Eta nik billobari, oain arte ez die galdetu ezerre, baina 
egun baten hasiko diela ikastolatan ta kontatzen eta zeoze galdetzen badie ba nik emango 
diet nere iritzia. Baino segun nundik hartzen dan kontaketa, frankismo aurretik, demokrazia 
dagonen hasiera arraro hortan…Nik garbi dauket azkenengo 20 edo 30 urte, nik uste det hori 
izan dala astakeri bat, egin deguna, hori garbi dauket. Baina hortik atzekoa oaindio…"

—

"Distentsioz hitz egin behar da. Funtsezkoa da hori handienetik txikieneraino ezagutzea. 
Eta oso garrantzitsua da toki-erakundeak, herritarrengandik gertuen dagoen administrazioa, 
martxan jartzea, bizikidetza-mahaia bezala. Baina, esan dizut, inpartzialtasunetik eta hemen 
giza eskubideak urratu eta jazarpen-terrorismoa egon direla onartzetik. Premisa hori eman 
behar da, bestela ezinezkoa da. Lehenik eta behin prestakuntza, hezkuntza, oinarrizko 
eskoletatik eta hurbilen dauden erakundeetatik, horrelako mahaiak sortuz, egon denaren 
distentsioa eta errekonozimendu objektiboa emateko."

—

"Biktimei dagokienez, garaipen handia litzateke denak aldi berean aitortzea, baina 
nahiko zaila ikusten dut, ezinezkoa. Eskoletan elkarbizitza bultzatu beharko litzateke, hortik 
dator dena, hezkuntza horretarako dago. Eskolak oinarria izan behar du. Nork planteatzen 
du zer egin behar den eskoletan? Bada, hortik hasi behar dugu, ikastoletan gazteek irakasle 
neutralak behar dituzte, onak. Bizikidetza-mahaian egiten den lana ez da herrian islatzen, 
dena mespretxagarria bihurtu da, bakoitza berera doa eta nekatuta gaude, ez da ez dugula 
hitz egiten, baizik eta ez dugula amore ematen, ez ditugu bestearen hitzak onartzen, entzuten 
ez badugu, zer erantzungo dugu."

—

"Guztion multzoa dela uste dut: gizartea, erakundeak, etab. Baina egia da, batez ere, 
eskolan. Belaunaldi berrien hezkuntzaren parte da, ezin baituzu espero etxean, familia guztietan 
eta etxe guztietan gai horiek komentatzea. Izan ere, erosotasunagatik ez da hitz egiten. Ez da 
hitz egiten, beraz, hezkuntzaren erantzukizunaren esku geratzen da, eskoletan egitea. Baina, 
gainera, guztion onerako da, ez da beste ezergatik. Guztion onerako da berriro gerta ez dadin. 
Hori esan nuen omenaldian, hala delako, ezin ditugu iraganeko akats berberak berriro egin. 
Orain gauza bera gertatzen bada, gazteak, gaztetxoak, eskola eta ikastola mailan. Zenbat?... 
Orain hasi dira zerbait egiten, biktimak eskoletara doaz, azaltzera, baina oraintsu hasi dira 
zerbait egiten. Oso ona iruditzen zait hori bai, gertatzen da behintzat, memoriak egon behar 
duelako, memoriak mundu guztiarentzat izan behar duelako, memoria historikoa mundu 
guztiarentzat, alde batekoentzat zein bestekoentzat."
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—

Funtsezkoa da hori haurtzarotik jakitea, hau da, ikastetxeetan etapa historiko honetaz 
hitz egitea, ez gorrototik, ez errezelotik eta mendekutik... Hortik ez.
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Gertaeren bilduma honek Legazpiko gertaeren inguruko ikuspegi orokorra izaten 
laguntzen du. Ezinezkoa da hemen herri honetan gertatu den guztia jasotzea, baina 
balio beza kontatzen eta ekartzen denak Legazpiko jendearen eboluzioa eta bilakaera 
baldintzatu duten garaien, testuinguruen eta gertaeren ikuspegi orokorra izateko. Une 
batzuetan, herritik kanpo gertatutako gertaera historikoak tartekatu dira, kasu askotan 
legazpiarren bizitzan eragin zuzena izan zutenak.

Testuinguruaren argazki kronologiko honek belaunaldi gazteei oroimena 
transmititzen laguntzen die. Gure ustez, beharrezkoa da udalerrian gertatutakoa 
ezagutzea eta bizikidetzaren eta giza eskubideen errespetuaren oinarrizko printzipioei 
ikuspegi kritikoz ekarpena egitea.

Kronologia hau egiteko iturri gisa erabiltzen diren argitalpen, hemeroteka, datu 
base eta udal artxiboez gain, herrian bildutako testigantzek datak eta gertakariak 
alderatzen lagundu dute. Horretarako, tokiko pertsonengana ere jo da, hala nola, 
biktimak, kargu politikoak, herritarrak, kontatutako gertaerak lehen pertsonan bizi izan 
dituzten protagonista zuzenak … Pertsona horiekin zenbait gertaera egiaztatu dira, 
datuak zuzendu dira, datak, gertaerak … Baina hala ere, hutsuneak daude oraindik, eta 
badakigu egon daitezkeela, pertsona horiek ere konpondu ezin izango lituzketen edo 
argi eta garbi gogoratzen ez dituzten aldagaiak, urtetan ez baita argitalpen asko libreki 
gordetzeko aukerarik izan eta gauza asko galdu dira. Gainera, artxibo ofizial guztiak 
ez dira desklasifikatu. Beraz, gabezia horiek, ahal den neurrian, hurrengo txostenetan 
konpontzeko geratuko dira.

FRANKISMOAREN AZKEN URTEAK

1955eko abenduan, Espainia Nazio Batuen Erakundean onartua izan zen. Hori ez 
zen galga izan, hiru hilabete geroago, 1956ko otsailean, Ministro Kontseilu frankistak 
lehen salbuespen egoera ezartzeko, langile eta ikasleen protesten berragertze berria 
geldiarazi nahian. Gerra ezagutu ez zuen belaunaldi berri bat sartu zen borrokan. 
Protesta haien oihartzuna Legazpira ere iritsi zen. Jose Mari Urcelayren arabera, 
50eko hamarkadako gazte legazpiarrak errealitate berri bat ikusten hasi ziren, 
hainbat eszenatokitan oihartzuna izan zuten ekimenen bidez, eta zenbait gazte 
legazpiar orduko eliz mugimenduetan bildu ziren. 50eko hamarkadaren amaieran, 
Gipuzkoako HOACeko (Hermandad Obrera de Acción Católica / Ekintza Katolikoko 
Langile Bazkuna) militante askoren hileroko bilgune izan zen Legazpi. ‘Gerrako 
umeak‘ ziren, ez zuten gerra lehen pertsonan bizi izan, baina bai gerraosteko lehen 
urteetako eskasia. Talde hori aktiboa izateko eta, gainera, parte-hartzaile gehiago 
liluratzeko, beharrezkoa zen prestakuntza eta helburuak argi eta garbi zehaztuta 
izatea. Horretarako Ricardo Alberdi75 apaizaren laguntza izan zuten. 1956ko ekainean, 
PCEk “adiskidetze nazionalaren” adierazpen historikoa kaleratu zuen. Urte horretako 
irailean, erbesteko Eusko Jaurlaritzak I. Euskal Mundu Biltzarra deitu zuen Parisen.

Legazpin Patricio Echeverria enpresariak botere handia zuen. Hirigintza-, 
ekonomia- eta kultura-antolamendua bere jarduerak baldintzatzen zuen.

Metalurgiaren ekoizpen prozesuen garapenak, gainerako euskal probintzietatik 
eta Espainiako Estatutik (Burgos, Extremadura, Zamora, Galizia, Errioxa...) “eskulana” 
iristea baliatu zuen. Horrek hirigintza-hedapena eragin zuen, eta Patricio Echeverriak 
gainbegiratuta, San Inazio eta San Martin auzoak eraiki ziren, kanpotik zetozen 
langileak eta haien familiak hartzeko76.

_
75
Urcelay José Mari (2013). 
Legazpi siglo XX: 1940 
1975. Bertako kronikari 
baten bizipenak. Au-
toedizioa, 156 eta 157 H.

_

76
Ibidem.
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Mugimenduak eta falangistek, aldi berean, gizarte, kultura eta kirol egiturak 
eta erakundeak kontrolatzen zituzten. Arazo gehiago zituzten folklorearekin 
(txistulariak, dantzariak...) eta mendi klubekin, horietan ez bait zeuden ondo ikusiak, 
eta, azkenean, alde egiten zuten. “Elkarte gastronomikoetako zuzendaritzetan beti 
egon behar zuen horietakoren batek, eta bestela urteko batzarrera Mugimenduko 
kide bat joaten zen esaten zena kontrolatzeko”77.

1 9 5 6
Otsailaren 10a

Ministro Kontseilu frankistak hiru hilabeteko salbuespen egoera ezarri zuen, 
lehenengoa. Espainiako Foruko 14. eta 18. artikuluak ezabatu ziren, bizilekua aukeratzeari 
buruzkoak, eta polizia-etxeetan atxilotutako pertsonak 72 ordutik gora mantentzea 
ahalbidetzen zutenak. Hala ere, apiriletik aurrera grebak egin zituzten.

Apirilaren 14a

Garaiko prentsaren lerroburua “Greba Handiak Espainian”. Bartzelonan eta Euskal 
herrian. Langileak beldurtzeko asmoz, Poliziak jakinarazten du lantegi guztiak begiztatzen 
ari zirela, lanera joaten ez ziren langileen izen-zerrenda egiteko. Aldi berean, eta asmo 
berarekin, Guardia Zibilak eta Polizia Armatuak zain-taldeak ezarri zituzten Gipuzkoako 
hainbat tokitan, eta gasaren eta uraren zerbitzu publikoak kontrolatu zituzten. Enpresa 
batzuk negoziatzen hasi ziren, eta Pasaiako Fundiciones Luzuriagan, Eibarko bost 
bizikleta fabriketan eta Legazpiko Patricio Echeverria enpresetako langileei % 40 eta % 
50 arteko igoerak eskaini zizkieten.

1 9 5 7
Irailaren 19an

Dianarako “txistulari” faltaren aitzakian, urte horretatik aurrera kendu egin zen 
tropa frankistak 1936an Legazpin sartu zireneko dataren ospakizuna. Ez dago jasota, 
baina badirudi hau ezabatzeko arrazoiak ospakizun horrek biztanleriaren sektore batean 
sortzen zuen kontrako jarrera izan zela.

1 9 5 8
Uztailak 18

Altxamendu militarraren jaiegunarekin, Francisco Franco diktadoreak Patricio 
Echeverria Elorza enpresaburuari Konte noblezia titulua eman zion, “Industriaren 
handiagotzeagatik eta bere lantegietan lan egiten duten langileen hobekuntza sozial eta 
moralagatik”78. [1974an José Echeverría y Aguirre izango da bigarren kontea, eta 1995ean 
Patricio Echeverría y Ezcurdiak III. konte titulua jasoko du].

_
77
Legazpiko Memoria 
Historikoaren Elkarteak 
emandako dokumen-
tazioa eta informazioa.

_
78
Prentsa historikoaren 
liburutegi birtuala.
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Abenduaren 1a
Deban egindako bilera batean, Ekineko kide eta EGIko kide ohien artean sortutako 

erakunde berri bati izena jarri diote: Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

1 9 5 9
Uztailaren 30a

Ordena Publikoari buruzko 45/1959 Legea eta salbuespen-egoeren erregulazioa 
onartu ziren, frankismoaren oinarrizko legeetan jada aurreikusita zegoena. 2. artikuluak, 
besteak beste, ordena publikoaren aurkako suposizioak jasotzen zituen: Espainiaren 
batasun espiritual, nazional, politiko eta sozialari zegozkionak; lanuzte kolektiboak, bide 
publikoko iskanbilak, manifestazioak eta bilera publikoak; subertsioa gomendatu edo 
eragiten zuen propaganda; agintaritzaren edo agintaritza agenteen erabakien aurkako 
desobedientzia… Hedabide eta ekitaldi publikoetarako zentsura ere xedatzen zuen 
(29.art.), eta etxebizitzetako erregistroak eta funtzionarioei enplegu eta soldataren 
“behin-behineko” eteteak arautzen zituen, “Inolako errekurtsotarako aukerarik gabe” ( 
30.art)79. Ez zegoen salbuespen-egoeren kontrolik edo fiskalizaziorik (ezarri ziren hamabi 
egoeretatik hamaika euskal probintzietako bati eragin zioten) erakunde judizial eta 
independente baten eskutik.

1 9 6 0
Martxoaren 22an

Jose Antonio Agirre Lekube lehendakaria hil zen eta diktadurak hiletak eta eskelak 
argitaratzea debekatu zuen.

Maiatzaren 30a

Bi egun lehenago, 28an, Gipuzkoako, Nafarroako, Bizkaiko eta Arabako elizbarru-
tietako gotzainei agiri bat eman zitzaien, 339 erlijiosok sinatua, tartean legazpiar batzuek. 
Ezagunagoa izango da “339 euskal apaizen eskutitza” izenez, eta bertan Francoren erregi-
menaren askatasun falta eta giza eskubideen urraketa eztabaidatzen dira.

Irailaren 21a

Matxinada Militarra, Bandidaje eta Terrorismoari buruzko Dekretua onartu zen. 
Ordena publikoaren aurkako delituei buruzko 2. artikulua, grebei eta manifestazioei 
zuzendua, erregimenarentzako alderdikoiak edo faltsuak ziren albisteen zabaltzea barne 
hartzen zuen. Artikulu hori 1963an Ordena Publikorako Auzitegia (TOP) sortu zenean 
indargabetu zen, baina 1968an sartuko zen berriro indarrean, ETAk Meliton Manzanas 
Gonzalez Gipuzkoako Brigada Politiko Sozialeko inspektore burua hil ondoren.

_
79
Bizkarralegorra Otazua, 
Elisabete (2017). Ser 
Basque Izan. La resistencia 
vasca no violenta en el 
Franquismo (1957-1977). 
1. liburukia. Donostia: 
utriusque Vasconiae, 58. 
eta 59. or.
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1 9 6 2
Urte honetan, metaleko 35.000 langile gatazkan daude; hamarkadako lehen 

greba orokorra izan zen. “Langileen batzorde” batek deitu zuen, sindikatuak legez 
kanpo baitzeuden oraindik. Legazpiko talde klandestinoak mendietan eta erretore 
eta erlijiosoek utzitako lokaletan biltzen ziren. Lan-baldintza hobeak eta askatasun 
demokratikoak aldarrikatzen zituzten, hala nola sindikazio askea, biltzeko eskubidea eta 
adierazpen eskubidea. Erregimenak ezarritako arauek jartzen zituzten mugez jabetuta, 
Legazpiko pertsona batzuk borroka horretan konpromisoa hartu eta JOC eta HOAC 
bezalako mugimendu kristauetan hasi ziren80.

Maiatzaren 4a

Gipuzkoan, Bizkaian eta Asturiasen salbuespen egoera ezarri zen hiru hilabetez, 
Asturiasen hasi baitzen meatzaritzako gatazka, eta gero euskal probintzietara hedatu zen. 
Etenda geratu ziren Espainiako Foruaren 12. artikulutik 16. artikulura eta 18. artikulua; 
artikulu horiek eragina zuten honakoetan: adierazpen-askatasuna, postaren sekretua, 
ordena publikoa, bizilekua, miaketak egitea, bilerak, atxiloketa-denbora... Francoren 
Gobernuak “laneko anormaltasunaren” errua “kanpoko propaganda maltzurrari” egozten 
zion, eta Gipuzkoako gobernadore zibilak “propaganda komunistak artifizialki sortutako 
anormaltasun egoera” aipatzen zuen. Frankismoaren muturreko errepresio-jarduerez 
gain, beste estrategia hertsatzaile batzuk ere erabili ziren, hala nola atxiloketa masiboak, 
batez ere unibertsitate eta langileria sektoreetan.

Erregimenak ikasle asko atxilotzen zituen greban dauden Asturiasko meatzariei 
ematen zieten sostenguagatik. Meatzariek etengabeko errepresaliak jasaten zituzten greban 
zeuden hilabeteetan. Gatazka horren harira, ehunka intelektual espainiarrek Fraga ministroari 
bidalitako gutun bat sinatu zuten, Asturiasko kideei egindako torturak salatzeko81.

Ekainaren 8a

Salbuespen-egoera Espainiako Estatu osora zabaldu zen, “Euskal Autonomia 
Erkidegoko industria-zentroetako gatazka orokorrak, Municheko Konferentzia 
Politikoko oposizioaren berrantolaketa eta ikasleen gatazkak” argudiatuz82, eta bertan 
behera geratu zen 14. artikulua, egoitza-askatasunari eragiten ziona, konferentzia 
horretara joan ziren pertsona batzuk konfinatu ahal izateko. Erregimenak, mespretxuz, 
“Municheko ohaide” esaten zien. Kongresu horretan 118 ekintzailek parte hartu zuten: 
80 espainiar estatutik iritsitakoak eta 38 beste herrialde batzuetakoak. Komunistak ez 
ziren gonbidatuak izan. Talde bakoitzak erregimenaren ordezkatzeko sistemari buruzko 
tesia aurkeztu zuen: batzuek monarkia defendatzen zuten Don Juanen irudiarekin. 
Erbesteratuen ordezkariek, aldiz, errepublikaren eta monarkiaren artean erabakitzeko 
erreferenduma aipatzen zuten. Desadostasunak izan arren, parte-hartzaile guztiak ados 
zeuden Gerra Zibilak eragindako konfrontaziora ez itzultzearekin, eta akordio bat sinatu 
zuten. Alfonso Prieto Kongresura joan zen, prestakuntza ikastaro bat ematen ari zen eta 
legazpiar batzuk joan zitzaizkion. Francok neurri errepresibo gogorrekin erantzun zien 
kongresuko parte-hartzaileei, pertsona batzuek erbesteratuekin geratzea erabaki zuten 
eta itzultzen zirenek deserriratzea jasan zuten “83.

_
80
Urcelay, José Mari. Op. 
Cit., XX. or.

_
81
URCELAY, José Mari 
(2013). Op.Cit., pXX 

_
82
Abadi, Ander (1985). El 
Código Nacionalista vasco 
durante el Franquismo. 
Anthropos. Conciencia y 
libertad bilduma, 294. or.

_
83
URCELAY, José Mari 
(2013). Op. Cit., p XX
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1 9 6 3
Urte honetatik aurrera, Facundo Urcelayren zapata-denda, Nafarroa kalean 

kokatua, lehen Kale Zaharra deitzen zena, topaleku bihurtu zen. Ideologia desberdineko 
pertsonak elkartzen ziren aurreko egunean Radio Pirenaica irratian entzundako albisteei 
buruz hitz egiteko. Bakoitzak bere ondorioak ateratzen zituen entzundakotik, eta 
Facundo Urcelayren zapata-denda hausnarketa eta bilera ezkuturako leku bihurtu zen 
kezka politiko edo sindikalak zituzten pertsonentzat.

Martxoa

Erreklamazioak, lanuzte partzialak eta bestelako protestak egin ziren Espainiako 
Estatuan. Legazpiko Patricio Echeverria-n, langileen eraginez, labeen ekoizpena murriztu 
zen langileek jasotzen zituzten sariak kentzeagatik.

Maiatzaren 30a

Ministro Kontseilu frankistak Ordena Publikorako Auzitegia (TOP) sortzea onartu 
zuen eta Gorteetara bidali zuen lege-proiektua, abenduaren 2an argitaratu zen.

1 9 6 4
Urte honetan USO (Unión Sindical Obrera) sindikatua sortu zen, HOAC eta JOCek 

sustatuta.

Maiatzaren 15a 

Langileek hainbat protesta eta ekintza egin zituzten Bizkaian eta Gipuzkoan. 
Idiazabalgo eta Legazpiko P.E.S.A. enpresatan lanean motel hasi ziren, enpresak 
eskatutako hobekuntzak emateari uko egin ziolako.

1 9 6 5
Apirilaren 18a

Bergarako Aberri Egunerako deialdia egin zen, erbesteko Eusko Jaurlaritzak, EAJk, 
EAE/ANVk eta ETA k antolatuta.

Abendua

Zigor Kodea aldatu zen, greba ekonomikoaren eta greba politikoaren arteko 
bereizketa egiteko. Auzitegi Gorenak PCE aurkako epaia eman zuen legez kanpoko 
elkarte izendatuz.
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1 9 6 6
Abuztuaren 7a

Zumarragan Gipuzkoako Langile Batzordeak eratu ziren. BPSk (Brigada Politiko 
Soziala) eta Guardia Zibilak herria inguratu zuten eta atxiloketak egin zituzten. Sindikatu 
bertikalean (sindikatu ofiziala eta legezko bakarra) hauteskundeak, tokikoak eta probintzia 
mailakoak, PCEko, JOCeko eta ETAko kideak eta adskribatu gabeak bertan zirela. Urtean 
zehar hainbat greba egin ziren Zumarragako Orbegozon.

Abenduaren 14a

Francok erreferendum bat egin zuen “Estatuaren Lege Organikoa” zelakoa 
balioztatzeko, Konstituzioaren itxurapean eta “XXV urte bakean” lelopean. Lege honekin 
erregimen frankistaren instituzionalizazioa amaitu zen. Abenduaren 7an, erreferenduma 
baino astebete lehenago, euskal kleroak zirkular bat zabaldu zuen, “Euskal kleroak ez 
bozkatzea erabaki du”. Haien ustez, erreferendum serio baten zilegitasunak, besteak 
beste, zer bozkatzen den jakitea eskatzen du, baita botoa emateko askatasuna eta boto-
zenbaketaren bermea.

1 9 6 7
Jose Alzibar eta Jose Luis Garmendia, Dionisio Oñatibia Urretxuko medikuarekin 

batera, Donostiako Enpresa Teknikarien Goi Eskolan(ESTE) ELA/STVko ordezkarien bilera 
batera joan ondoren atxilotu eta espetxeratu zituzten. ELA/STVk, José Miguel Leundaren 
buruzagitzarekin, afiliatu talde bat eratu zuen Legazpin; borroka sindikalean eta 
langileriaren sustapenean aktiboki inplikatu ziren, talde sindikal klandestinoen artean. 
Sindikatu horretako Legazpiko kideek ere errepresio frankista jasan zuten.

Urte honetan bertan Ikastolaren sorrera gertatu zen Legazpin. Legeztatu ahal 
izateko, lege-hutsune bati esker konpondu zuten arazoa: derrigorrezko eskolatzeak 6 eta 
14 urte bitarteko haurrak baino ez zituen behartzen. Lehenengo ikasleentzat eta Ikastola 
martxan jartzeko (hasieran Kimu berri eta ondoren Haztegi Ikastola) parrokiako lokalak 
erabili ziren. Legeztatzearen arazoari dagokionez, 3 eta 4 urte bitarteko ikasleak baino 
ezin ziren matrikulatu eta elizaren babespean, parrokiako katekesi eta haur kultura 
izenpean . Garai hartan derrigorrezkoa zen eskola nazionaletan ikastea. 1968tik aurrera, 
Artzain Onaren ikastetxean (egungo Haztegi Ikastolaren egoitzan), Batxilergoa ezarri 
zen, eskola nazionalen zirkuitutik kanpo. Batxilergoa Legazpin ezarri izana, hein handi 
batean, “Familia Gurasoen Elkarteari” esker izan zen. Elkarte horrek eragin positiboa izan 
zuen udalerriaren hezkuntza-aukeretan, ordura arte Patricio Echeverría enpresariaren 
gidaritza pean arautzen baitziren.

Ángel de Orbe erlijiosoaren hitzetan, Artzain Onaren ikastetxeko zuzendaria 1969-
1975 bitartean:

—

“… Arazoak izan genituen; izan ere, etorri behar zitzaizkigun ikasleak eskola 
nazionaletan hasi zirenean, eta, beraz, arazoa ikastetxe horiekin sortzen genuen. Guk, 
Lehen Hezkuntza ez genuenez, hamar urtetik aurrera ematen genuen eskola. Garai batean, 
ikasleek hamar urterekin amaitzen zuten lehen hezkuntza, eta ez genuen arazorik, baina 
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“Villar Palasíren Legetik” aurrera, hamalau urte bete arteko Lehen Hezkuntza jarri zuen, guk 
nolabait erreakzionatu beharra izan genuen. Guztiz beharrezkoa izan zen Batxilergo Orokorra 
ikastetxean ematea. Patriciok ez zuen pentsatua bost urtekoekin hasi eta gure ildoari eustea 
beste ikastetxeei enbarazu egin gabe. Bateraezintasun arazo larri bat izan genuen. Hamar 
urtetik gorako ikasleak hartzean, eskola nazionalak bururik gabe uzten genituen, ikaslerik 
gabe. Hori arazo larria izan zen…84 “.

Apirilaren 21a

Ministroen Kontseiluak salbuespen-egoera berri bat deklaratu zuen, kasu honetan 
Bizkaian, bizileku askeari, bizilekuaren bortxaezintasunari eta atxiloketa-denboraren 
luzapenari eragiten ziena. Laminaciones de Bandas enpresako greba eta langileekiko 
elkartasuna ziren aitzakia: azken hilabeteetan legez kanpoko ekintzak errepikatzea, ordena 
publikoa nahastea, eta kanpotik babesa jasotzen duten talde klandestinoen jarduera 
nabarmena85. Erbesteratzeak gertatu ziren. Auzitegi Gorenak legez kanpokotzat jo zituen 
Langileen Batzordeak.

Maiatzaren 1

Manifestazio jendetsua egin zen Ordizian, askatasun sindikala aldarrikatzeko. 
Hainbat legazpiar atxilotu zituzten, horien artean Felix Dorronsoro. Ondoren, legez 
kanpoko manifestaziora joateagatik epaitu, eta bi urteko kartzela-zigorra ezarri zioten; 
Martuteneko, Jaengo eta Palentziako kartzeletan bete zituen. Manifestazio berean 
Francisco Martin Nieto ere atxilotu zuten, Legazpin bizi izandakoa. Urtebeteko kartzela-
zigorra ezarri zioten. Hurrengo urtean, maiatzaren 1ean, Guardia Zibilaren kuartelera bi 
orduz behin joatera behartu zituzten hainbat, egun horretan deitutako manifestazioren 
batean parte hartuko ez zutela ziurtatuta gera zedin.

1 9 6 8
1968a Giza Eskubideen Nazioarteko Urtea izendatu zuten, 1948ko abenduaren 

10ean aldarrikatutako Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren hogeigarren 
urteurrena ospatzeko. 20 urte igaro ziren arren, herrialde batzuetan, adierazpen hori 
ez zen aplikatzen, eta ebidentzia horren aurrean Nazio Batuek erabaki zuten urteurrena 
ezin zela ospakizun huts batera mugatu. Egoera ona izatetik urrun zegoen, hainbat 
herrialdetan giza eskubideen urraketen zantzu larriak zeuden eta. Gauzak horrela, Nazio 
Batuen Batzar Nagusiak behin eta berriz aurkeztu behar du gutuna, giza duintasuna 
garatzeko ezinbestekoak diren ahalmen eta eskubideen laburpen gisa. Legazpin ere 
badu oihartzunik Adierazpen Unibertsalaren urteurrenak, hezkuntzarako eskubide 
unibertsalaren eta kulturak dakartzan onuren aldarrikapenean hain zuzen ere86.

Urtean zehar, Auzitegi Gorenak subertsibotzat jo zituen CCOO (urriaren 15a, 
abenduaren 18a eta 27a), UGT (abenduaren 2a), Gazteria Askatasunaren Iberiar 
Federazioa (FIJL) eta ETA (apirilaren 3a eta 9a, ekainaren 24a eta azaroaren 18a).87

Urtarrilaren 14a

Guardia Zibilak herria kontrolpean hartu zuen, sindikatu bertikala alde batera 
utzita, talde sindikal ezberdinen artean Legazpin egin behar zuten bilera klandestino 
baten berri izan ostean. Victoriano Arrazola (Gipuzkoako metalaren sindikatuko gizarte 
ataleko presidentea) bilera horren sustatzaile gisa inputatu zuten, eta Endika Amilibia 
(sindikalista) Madrilen deklaratzera deitu zuten, Juan Mari Bandres Arrazola abokatuak 

_
85
ABC 1967/04/22. Egunkari 
honek azaldu duenez, 
etxebizitza klandesti-
no bat aurkitu zuten 
multikopistekin eta 
propagandarekin, eta sei 
pertsona atxilotu zituzten 
Barakaldon. Poliziak 
PCML, Oposición Sindical 
Obrera de Euzkadi 
(OSOE) eta “Aurrera” eta 
“Vanguardia Obrera” 
argitalpenekin lotzen ditu.

_
86
URCELAY, José Mari 
(2013). Op. Zita., pxx

_
87
Sartorius Nicolás eta 
Alfaya Javier (1999). La 
memoria intsumisa sobre 
la dictadura de Franco. 
Madril: Espasa, 254. or.

_
84
“Txinpartak; Asociación 
de Amigos del Museo 
de Legazpi” aldizkaria 
(2008ko udaberria). 15. 
argitalpena, 15. or.
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gauzatutako defentsaren lekuko gisa. Ordena Publikorako Auzitegiak epaitu zuen. 
Fiskalaren eskaera hiru hilabeteko atxilo aldia eta 5.000 pezetako isuna izan ziren. 
Azkenean, absolbitu egin zuten.

Data horietan Legazpiko eta Zumarragako ezkutuko talde sindikalen arteko topaketa 
bat dago herriko taberna batean, Guardia Zibilak Zumarragako parte-hartzaileetako bat 
atzeman eta denak deklaratzera deitu zituzten.

Ekainaren 7a

ETAren lehen hildakoa, Jose Antonio Pardines Arcay guardia zibila (23 urte), 
eta Txabi Etxebarrieta Ortiz(25) Guardia Zibilak hildako lehen ETA kidearen heriotzak 
gertatu ziren.

Ekainaren 13tik 28ra

Txabi Etxebarrietaren aldeko hileta-elizkizunak deitzeko saiakera guztiak 
jazarri ziren.

Abuztuaren 3a

Gobernuak salbuespen egoera ezarri zuen Gipuzkoan, hiru hilabeterako, aurreko 
egunean, Irunen, Meliton Manzanas Gonzalez (59 urte) inspektorearen aurka egindako 
atentatuaren ostean.

Azaroaren 4a

Salbuespen-egoera hiru hilabetez luzatzen da Gipuzkoan.

1 9 6 9
Urtarrilaren 24a

Salbuespen egoera Espainiako Estatu osora zabaldu zen, Gipuzkoan jada indarrean 
zegoena. Ezabatu egin ziren Espainiarren Foruko 12., 14., 15., 16. eta 18. artikuluak, 
bereziki adierazpen, bilkura eta elkartze askatasunari are gehiago eragiten ziotenak. 
Martxoaren 25era arte iraun zuen.

Azaroa eta abendua

Zumarragako Orbegozo lantegiko esmeriletako langileek bi hilabeteko lanuztea 
hasi zuten. Segurtasuna eta higienea aldarrikatzen zituzten. Probintzian lan-istripuen 
indize handiena zuen fabrika zen. Hainbesteraino, non ez zegoen langileak aseguratu nahi 
zituen aseguru-konpainiarik. Protesta eta manifestazio ugari egin ziren, eta, azkenean, 
3.000 langilek greba egin zuten; enplegua eta soldata kendu zizkieten. Tentsioa handia 
zen Urretxun, Zumarragan eta Legazpin, eta Guardia Zibilaren presentzia etengabea 
hiru udalerrietan. Zumarragako parrokia-elizan itxialdiak egin ziren, erretorearen eta 
auzoaren gehiengoaren babesarekin. Itxialdi horietako batean, Guardia Zibilak esku 
hartu behar izan zuen, Vicente Madariaga eta Rafael Zarco pertsonal buruak Urola ibaira 
bota ez zitzaten.
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1 9 7 0
Elkarrizketatutako hainbat pertsonak bat egiten dute Guardia Zibilarekiko 

harremana nabarmen gogortu zela udalerrian hamarkada honetatik aurrera. Kuartelean 
horma bat altxa eta zaintza garitak jarri zituzten.

—

“Behin baino gehiagotan, etxera nindoanean (kuartelaren ondoan bizi nintzen) beldur 
izaten nintzen, bidera ateratzen zitzaizkidalako, atzetik edo aurretik joaten nintzen, inoiz 
ez leku beretik. Apuntatzen ateratzen zitzaizkidan eta esaten zidaten: ‘Nor doa!’ Eta nik 
‘ezagutzen nauzue eta’ .- ‘ez, baina zuk erantzun egin behar diozu nor doa horri , bestela 
ez dizugu pasatzen utziko’. Ni beldur nintzen, guardia zibil bakoitzak berea zuen eta. Bati 
“Pegatinas” esaten genion, beste bati “Motoratón”. Gogoan ditut pertsona gaiztoak zirelako. 
Bat profesionala izan daiteke, ideia batzuekin ados ez egotea onartu daiteke, baina gutxienez 
pertsona izatea, ezta?88...”.  

Urtarrilaren 12an

Orbegozoko grebari amaiera eman zioten langileek, baina gatazkak irauten zuen 
bitartean 42 langile kaleratu zituzten.

Azaroaren 27a

Legazpin Burgosko prozesuaren aurkako manifestazio batek 20 bat lagunen 
salaketa ekarri zuen, eta 4.000 pezetako isuna jarri zieten. Isunak legazpiar talde baten 
artean ordaindu ziren.

Abenduaren 3a

Legazpin, heriotza-kondenak gaitzesteko eta Burgosko Prozesuan auzipetutako 
pertsonen amnistia eskatzeko adierazpenak egin ziren. Burgosko Prozesuan 16 ETAkide 
auzipetu zituzten hiru pertsona erahiltzeagatik, horien artean Meliton Manzanas, Brigada 
Politiko Sozialaren  burua. Orotara 9 heriotza-zigor inputatu zizkikieten 6 auzipetuei.

Abenduaren 4a

Salbuespen egoera ezarri zen Gipuzkoan, hiru hilabeterako, hilaren 1 ean Eugen 
Beihl Schaeffer kontsul alemaniarraren bahiketaren eta gerra kontseiluaren aurkako 
protesten orokortzearen aurrean. Abenduaren 14an salbuespen egoera Espainiako 
Estatu osora zabaldu zen.

Abenduaren 9a

300 pertsona inguruk manifestazioa egin zuten Legazpin Burgosko prozesuaren 
aurka, eta azkenean Guardia Zibilak esku hartu zuen. Lau pertsona atxilotu zituzten. 
Hilabete horretan manifestazio ugari egin ziren Burgosko prozesuaren aurka. 

_
88
Mikel Amilibia Urzelairi 
egindako elkarrizketaren 
laburpena.
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—

“Ni gogoratzen naiz Gerra Kontseiluan (Burgosko Prozesua), manifestazio batean, 
Zumarragako guardia zibilak zetozela -orain ere gidaria ikusten ari naiz, ‘Badatozela!’ Esanez-, 
egurra ematen ziguten eta gero zapatak agertzen ziren kalean... Adineko jendea zegoen, 
familiak, kale osoa beteta. 89”.

 —

“Ni egun haietan gogoratzen naiz... han geunden eta bat-batean zoro moduan agertu 
ziren (guardia zibilak) eta nik badakit Izadira (Zaleak) etorri nintzela korrika batean eta taberna 
guztiak itxi zituztela eta Izadira etorri zirela eta edaria hartu gabe utzi eta eskaileretan behera 
isilik 90”.

1 9 7 1
Otsailaren 7a

Salbuespen-egoera bertan behera geratu zen, baina Gipuzkoan Espainiako 
Foruaren 18. Artikuluak etenda jarraitzen zuen; horrek 72 orduz baino gehiagoz atxilotuak 
atxikitzea ahalbidetzen zuen.

Irailaren 8a

Inkontrolatu talde batek, kimu Berri Ikastola eraso zuten, leihoetako kristalak eta 
sarrerako atea hautsiz. Euskararen aurkako pintadak ere egin zituzten.

1 9 7 2
Urtarrilaren 4tik 7ra

Patricio Echeverriaren 2000 langilek lanuztea egin zuten, bitartean enpresa ertain 
eta txikietako milaka langilek aste batzuk zeramatzaten greban. PAISA (Errenteria) 
produktu isolatzaileen fabrikan, lantegira joan bai baina lanuztea egin ondoren, langileek 
lantegia okupatu eta Polizia Armatuak kanporatu zituen. Eibarren jarduera solidario 
handia egin zuten PRESI-CONTROL enpresako 236 langilek, greban egoteagatik kaleratuta 
izan ondoren.

Martxoa

Greba Plasticos Mel-en. Soldata-igoerak eskatzen zituzten. Hainbat egunez lanik 
egin gabe egon ondoren, 70 langile inguru kaleratu zituzten, enpresak zituen 100 
langileetatik. Kaleratutako gehienak 16 eta 19 urte bitarteko emakumeak ziren.

Apirila

Legazpiko Guardia Zibilak Jon Amilibia Urzelai atxilotu zuen, eta goiz osoan zehar 
galdeketa egin zioten, Nafarroan bere pisukide baten atxiloketagatik. Kargurik gabe aske 
utzi zuten.

_
89
Jose Mari Belaunzeta, 
Pili Garmendia, Javier 
Azpiroz, Josean Larrea 
eta Javier Cidei egindako 
elkarrizketatik ateratako 
zatia

_
90
Jose Mari Belaunzeta, 
Pili Garmendia, Javier 
Azpiroz, Josean Larrea 
eta Javier Cidei egindako 
elkarrizketatik ateratako 
pasartea.
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Abenduaren 12a

Patricio Echeverria Elorza hil zen, 90 urte zituela.

1 9 7 3
Urtarrilaren 3a

Patricio Echeverriako 3.000 langilek greba hasi zuten, garai hartako prentsaren 
arabera, epaimahaiaren eta enpresaren artean urte horretako lan-egutegia idazteko 
zeuden diferentziak zirela eta, zehazki, industria siderometalurgikorako hitzarmen 
sindikal probintzialaren ondorioz urtean 192 lanordu murrizteari zegokionez. 
Urtarrilaren 11n, langileak lanera itzuliko ziren, enpresak onarpen batzuk egin ostean. 
Baina zenbait egun igaro ondoren, mantentze-lanetako langile talde txiki bat lanuztera 
itzuli zen. Grebak iraun zuen bitartean, Guardia Zibilak hainbat atxiloketa eta esku-hartze 
bortitz egin zituen.

—

“Enpresariak (Patricio Echeverria) ezin zuen greba hura kontrolatu, eta ez dakit errua 
haiena izan zen edo haiek bultzatu zuten, baina atxiloketak izan ziren, tartean ni (Jose 
Mari Belaunzeta). (...) Manifestazioak izan ziren (...) batzuetan guardiak agertzen ziren, 
atxilotu eta fitxatu egiten zintuzten, baita astindu ere. (...) Batzarrak frontoian eta leku 
desberdinetan egiten ziren... parrokia-elizan, Arrasetan, eta beti zelatan Guardia Zibila 
etorriko ote zen, eta gero hiltegian, orain Gaztetxea dagoen tokian. (...) Batzuk 72 orduz 
egon ginen atxilotuta, jan gabe, beno bi egunen buruan mortadela eman ziguten...“91.

Martxoa

CCOO sindikatuaren egin zen probintzia-batzarrera, Errenteria, Pasaia, Oiartzun, 
Trintxerpe, Donostia, Hernani, Lasarte, Tolosa, Beasain, Zumarraga, Arrasate, Legazpi, 
Bergara eta Eibarko ordezkariak bertaratu ziren. Kontsigna honako hau zen: “Burgosen 
Euskal Herriaren aurkako prozesuari aurre egiten jakin genuen bezala, 1973an 
langileriaren aurkako prozesuari aurre egingo diogu”92.

1 9 74
Otsaila

Legazpin frankismoaren aldeko indarrak ez ziren desagertzen. Orientazio 
politikoko ikastaro bat egin zen, Mugimenduaren Kultur Zirkuluak emana, Juan Sebastian 
Elkano Elkartean zegoen egoitza ofizialean. Urte horretan bertan, erakunde sindikalak 
Etxe Sindikal bat eraikitzeko proiektua aurkeztu zuen, eta, azkenean, 1975eko apirilean 
enkantera atera zen. Eraikina altxa zen, eta gaur egun sindikatu batzuei zerbitzua ematen 
jarraitzen du.

_
91
Jose Mari Belaunzeta, 
Pili Garmendia, Javier 
Azpiroz, Josean Larrea 
eta Javier Cidei egindako 
elkarrizketatik ateratako 
zatia.

_
92
Prentsa historikoko 
liburutegi birtuala.Bib-
lioteca virtual de prensa 
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Otsailaren 14a

Patricio Echeverria enpresan 2.000 langileri eragiten zien lanuzteak egin zituzten. 
Arrazoia, konpentsazio ekonomikoak eskatzea.

Apirilaren 14a

Aberri Eguna zela eta, ETApm-k hainbat bonba jarri zituen TVEko errepikagailutan, 
hala nola Usurbe mendian (Beasain), Arraten edo Itsasondoko antenan. Usurbeko bonba 
Josu Mujikak jarri zuen, antza denez.

1 9 7 5
Urte honetan “Kristautasuna eta Adiskidetzea” leloa zuen hitzaldi zikloa egin zen 

Legazpin. Parte hartzaileen artean Jose Pagola zegoen, “Adiskidetzearen eskakizun 
zehatzak gaur egun” hitzaldiarekin93.

Martxoaren 7a

Guardia Zibilak, Gipuzkoan egindako manifestazioen ondoren, “Langile Asanblada 
Abertzaleak” izeneko erakunde klandestino bateko ustezko hiru ekintzaile atxilotu zituen, 
ETA V-ko fronte militarraren eta langile frontearen artean izandako zatiketen ondoren 
sortutakoa. Atxilotuak honako hauek ziren: Maximo Ayerbe Mujika, Patricio Echeverrian 
fresatzailea eta Ataungo bizilaguna; Carlos Sagastume Fernandez, Legazpiko bizilaguna 
eta ofizial kimikoa, eta Jesus Maria Bolinaga Arza, Legazpiko bizilaguna.

Martxoaren 25a

La Salle del Buen Pastor ikastetxeko erlijiosoek lapurreta armatu bat jasan zuten 
eta inprimatzeko makinak ematera behartu zituzten atrakatzaileak. Ekintza ETApm-k 
egin zuen.

Martxoaren 28a

Goizeko bederatziak eta laurden aldera, lehergailu batek, udalaren jabetzako 
Arraseta mendian zegoen telebista errepikagailua suntsitu zuen. Hedapen-uhinak 
kilometro eta erdiko irismena izan zuen gutxi gorabehera, eta herritarren artean beldurra 
eragin zuen. Etxolako ate metalikoa, bere kokapenetik laurogei metrotara aurkitu zuten. 
Hondakinak kentzeko lanek denbora luzea behar izan zuten, leherketaren ondorioz 
pilatutako materialaren bolumena zela eta94.

Apirila

COELeko industria-langile bati lapurreta egin zioten bankutik ateratako 375.000 
pezeta zeramatzanean. Dirua lantegiko langileen soldatak ordaintzeko zen. Lapurreta 
gertatu zen unean, bertan zeuden langile batzuk gertatutakoaren lekuko dira, eta 
lapurrak autoz jazartzea erabaki zuten. Ia harrapatu zituzten Atagoitin, baina lapurrek 
egindako pistola-tiro bategatik harrapakina berreskuratzeko saiakera bertan behera utzi 
zuten. Ordena Publikoko Indarrek ETApm-ko kideei leporatu zieten lapurreta.

_
93
Urcelay, José Mari (2013). 
Legazpi siglo XX: 1940-
1975. Bertako kronikari 
baten bizipenak.

_

94
Prentsa Historikoaren 
Liburutegi Birtuala.
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Apirilaren 24a

Donostiako Ergobia auzoan, Guardia Zibilak, ETApm-ko kide Mikel Gardoki Azpiroz 
hil eta Mikel Goiburu Mendizabal “Goierri” zaurituta atxilotu zuen, erakundearen 
hainbat argitalpen zeramatzatela. Iruñean, Jon Amilibia Polizia Nazionalak atxilotu 
zuen. Gobernu Zibilean 72 orduz galdekatu ondoren eta Iruñeko kartzelan sartu zuten. 
“Ebakuntza-gela”, bularrezurrean oso kolpe bortitz eta kalkulatua, egin ez zioten “errusiar 
erruletaren” mehatxua eta tortura psikologikoa jasan zituen. Ondoren, Carabanchelgo 
espetxera eraman zuten urte bereko abenduaren 10ean, eta indultua jaso zuen 1975eko 
azaroaren 20an Franco hil ondoren.

Arratsaldean, Jon Amilibiaren atxiloketaren berri izan ostean, Mikel eta Miren 
Amilibia neba-arrebek Jon anaiari bisita egin zioten Iruñeko espetxean. Mikel, bisitara 
espetxera sartu bezain laster atxilotu zuten, ETAko “Loco” komandoko kide izatea 
egotzita. Miren arreba, kanpoan zain geratu zen eta ihes egitea lortu zuen.

Apirilaren 25a

Ministro Kontseilu frankistak salbuespen egoera berria ezarri zuen Gipuzkoan eta 
Bizkaian, hiru hilabeterako. Etenda geratu ziren Espainiako Foruaren 12., 14., 15., 16. 
eta 18. artikuluak. “Herritarren bakea babestu behar da izaera subertsibo eta terrorista 
duten saiakera asaldatzaileen aurka”95. Iruñean ez zen oraindik salbuespen egoerarik 
aldarrikatu, beraz, Polizia Armatuak legez kanpo lekualdatu zuen Mikel Amilibia 
Donostiara, auto partikular batean, goizaldean, eta horrela galdeketa egiteko nahi adina 
denbora izan zuten. Egun berean, apirilaren 25ean, “Loco” izeneko komandoko kide 
gehiago atxilotu zituzten: Jose Luis Zuhaitz Lasa, Joseba Berasategi Aizpeolea eta Jesus 
Aztiria Plazaola. Martuteneko kartzelara eraman zituzten. Bi hilabete geroago, Ocañako 
espetxera bidali zituzten, eta hilabete batzuen ondoren, bakoitza espetxe batera 
sakabanatu zituzten. Ondoren, Ordena Publikorako Auzitegiak epaitu zituen. Tentsioak 
eta atxiloketen zirrarak bihotzekoa eragin zioten atxilotuetako baten senideari.96

Maiatza

Legazpiko ezkutatuko gordailu batean 33 eskopeta aurkitu zituzten, batzuk kanoiak 
moztuta zituztela, urtarrilaren 29an komando batek Urretxun ustez egindako lapurreta 
batekoak.

Uztailaren 30a

Josu Mujika Aiestaran 24 urteko ETAko kidea hil zen Madrilen, Poliziak tiroz jota. 
Operazio berean zauritu ziren Felix Egia eta Jose Mari Lara ETA kideak, Segoviako lehen 
ihesaldi saiakera antolatzen ari zen komandokoak biak.

Abuztuaren 26a

Espainiako Gobernuak Lege antiterrorista onartu zuen.

Abuztuaren 28a

Josu Mujikaren aldeko hileta elizkizun jendetsua egin zen Legazpiko Jasokundeko 
Andre Mariaren parrokian. Hiletara zihoazenen autobusak Urretxuraino iristen ziren 
eta Ordena Publikoko Indarrek Legazpi eta inguruko herriak ere hartu zituzten, Urretxu 
kasu. Familiari ez zitzaion lur emateko Josu Mujikaren gorpua ekartzen utzi urtebete 
geroago arte.

_
95
Estatuko Aldizkari 
Ofiziala, 1975/04/26koa. 
Estatuko buruzagitzaren 
lege-dekretuaren lehen 
aipamena.

_
96
Familiari zor zaion 
errespetuagatik, erreda-
kzio-talde honek bihot-
zekoa izan zuen pert-
sonaren izena ez sartzea 
erabaki du.
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Irailaren 14a

Goizeko lehen orduan, Albino Cordoba Gomez 42 urteko ur zerbitzuko 
arduraduna, Burgoskoa bera, oso larri zaurituta gertatu zen lehergailu batek eztanda 
egin ondoren. Bikuña auzoan, “elektromagnetikoa” deitzen zioten zubiaren aurreko 
muino batean zegoen ikurrina bat kentzen ari zenean. Antza denez, lehergailua 
ikurrinaren ondoan zegoen ezarrita. Tolosako ospitalera eraman zuten lehenik, eta 
Donostiako Erresidentziara gero. Beso batean eta bi hanketan traumatismo anizkoitza 
zuen, eta bere egoera larria zen.

Irailaren 11n eta 12an

Francok 5 heriotza zigor ezarri zituen, Juan Paredes Manot (Txiki) eta Angel Otaegi 
ETApm-ko kideentzat eta Jose Luis Sanchez Bravo, Ramon Garcia Sanz eta Humberto 
Baena FRAPeko kideentzat.

Heriotza-zigorraren irizpenaren berri izatean, grebak eta mobilizazioak egin 
ziren probintzia osoan, exekuzioa gelditu asmoz, baita Legazpin, Zumarragan eta 
Urretxun ere.

Irailaren 19a

Jose Antonio Gonzalez Terron (Legazpiarra) Bartzelonan atxilotu zuten, ETAko 
kide izatea egotzita, Ordena Publikoko Indarren operazio batean, Juan Torres kaleko 
21. zenbakian. Gonzalez Terroni Aguraingo ozpinketa-enpresa batean armaz egindako 
lapurreta, Urretxuko arma-denda batean egindako lapurreta, Arrasetako telebista-
errepikagailuaren leherketa, Ordizian guardia zibil bati egindako atentatua eta jantzigintza-
enpresa batean egindako beste lapurreta bat egozten zizkioten. Zumarragatik ihes 
egin zuen apirilean komando “Loco”ko gainerako kideak atxilotu ostean. Bartzelonako 
operazio berean, beste bi militante atxilotu zituzten, horietako bat balaz zauritua, eta 
Andoni Campillo hil zuten; Madrilen, berriz, ETAko lau kide atxilotu eta bosgarren bat hil 
zuten: Montxo Antia. Guzti honetan “Lobo” deituriko infiltratua dago inplikatuta.

Irailaren 22a

Agurtzane Juanena Alustiza 18 urteko ikaslea, Legazpikoa, Donostian atxilotu zuen 
Polizia Armatuak eta Gobernu Zibilera eraman zuten. 12 orduz hainbat galdeketa jasan 
zituen, tortura eta tratu txarrak barne. Gauerdian, galdeketa-gelara zeramatenean, 
eraikinaren 2. solairuko leiho batetik jauzi egin zuen. Donostiako Erresidentziara eraman 
zuten, eta han hiru hilabete eman zituen ospitaleratuta. Urte eta erdi inguru behar 
izan zuen lesio fisikoak osatzeko (orpoak, orkatilak eta gerrialdeko hiru orno hautsiak). 
Ondorio psikologikoak luzaroago iraun zuten.

—

“... Ukabilkadak ematen zizkidaten sabelean. Ezin ditut garrasiak eutsi, instintiboki 
besoak sabelaren parean gurutzatzen ditut, eremu hori babesteko, beherago ematen didate, 
maskuritik gertu (...) Ukabilkadek jarraitzen dute eta oihuka jarraitzen dut, ordurarte sekula 
ez dut minez garrasi egin...” 97.

_
97  
Juanena Alustiza, Agurtz-
ane (2003). Esan gabe 
neukana; Elkar, p.23.
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Irailaren 27a

Juan Paredes Manot “Txiki”, Angel Otaegi eta Jose Luis Sanchez Bravo, Ramon 
Garcia Sanz eta Humberto Baena FRAPeko kideak fusilatu zituzten. Legazpin greba 
orokorra deitu eta manifestazioak egin zituzten.

Azaroaren 20an

Francisco Franco diktadorea hil zen.

Azaroaren 25a

Indultu orokor bat eman zen Juan Carlos Borboikoa Espainiako Errege izendatu 
zutenean. Dekretu horrek, datara arte izandako asmo politiko edo iritzi gertakarien 
erantzukizunak barkatzen ditu, “Nazioko kide guztien adiskidetzea sustatuz, berrogeiko 
hamarkadatik aurrera espainiarren arteko desberdintasunak gainditzeko xedea izan 
duten legegintza-neurriak amaituz”.98

Hirugarren artikuluan adierazten zuenez, ordea, “Aurreko artikuluetan aipatzen 
den indultutik salbuetsita geratzen dira terrorismo-delituagatik, terrorismo-kutsuko 
propaganda-delituengatik eta terrorismoari buruzko legerian jasotako elkarte, talde eta 
erakundeetako kide izateagatik ezarritako zigorrak”99.

Azaroaren 21a

Juan Carlos Lamsfus López en Presidentetzak premiazko bilkura berezia deitu zuen 
Udal frankistan. Diktadorearen heriotzagatik, aho batez erabaki zuten:

1. Udalbatzako kideengan aipatutako estatuburuaren heriotzak eragin duen 
sentimendu sakona aktan jasotzea.

2. Dolumin telegramak bidaltzea honako hauei:Carmen Polo de Franco andre txit 
gorena…Bere Gorentasuna, Juan Carlos Borboikoa eta Borboikoa, Printzea.
Gobernuko presidente jaun txit gorena.

3. Udalbatzaren batzorde bat Donostiako Artzain Onaren Katedraleko Eliza Santuan 
egingo den hiletara joatea.

4. Legazpiko parrokia-elizan elizkizun bat ospatzea, Francisco Franco Bahamonde 
jaun txit gorenaren arimaren alde eskari egiteko.

Abenduaren 9a

Gauerdian, Legazpiko kuarteleko guardia zibil bikote batek kuartela inguratzen 
zuen atzeko angeluan lehergailu bat aurkitu zuten. Sarjentu komandanteak eta haren 
agindupeko guardiek soka bat erabili eta kendu egin zuten, eta inguruko zelai batera 
eraman zuten, bertan zulo batean sartu, gasolinaz busti eta su emanez. Lehergailuak 
eztanda egin zuen, baina kristalak apurtu beste kalterik ez zuen eragin. Lehergailua 8 kilo 
inguruko plastikozko kutxa bat zen, , eta metraila ugari zuen.

Abenduaren 14a

Iñigo Javier Etxebarria Landa, Maria Isabel Lerrundi Barranano, Ana Maria Aguirre 
Lozano, Martin Martinez Colorado eta Victor Aristi Ugarte, azken hau Legazpiarra, atxilotu 
eta epailearen esku utzi zituzten, “Legez kanpoko” propaganda banatzeagatik.

_
98
Memoria Historikoa Ber-
reskuratzeko Elkartea.

_
99
https://www.boe.es/boe/
dias/1975/11/26/pdfs/
A24666-24666.pdf
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FRANCOREN HERIOTZATIK KONSTITUZIORA BITARTE

1 9 7 6

Urtarrilaren 15a

Udalbatza berriaren osoko bilkurak “aho batez erabaki du Juan Carlos I.a Erregeari 
eta Gobernuko Presidenteari preso politikoentzako amnistia eskatzea”.

Otsaila

Gobernazio Ministerioak gutun bat bidali zien Espainiak Europan zituen enbaxadei, 
pasaportea eman ziezaieten, hala eskatuz gero, erbesteratuei. Horien artean zeuden 
Mª Asunción Amilibia Urzelai, Roman Berasategi Bengoa, Marian Iñurrategi Etxeberria, 
Mikaela Iztueta Arratibel, María Arantzazu Lasa Urzelai, Ángel Lete Etxaniz, José Miguel 
Leunda Etxeberria, Carlos Sagastume Fernández eta Isabel Urretabizkaia Berasategi.

Otsailaren 5a

Trantsizio garaian Legazpiko Patricio Echeverria lantegian eta udalerriko beste 
enpresa batzuetan izandako lan-gatazkarik garrantzitsuena hasi zen, 40 egun luzatu zena. 
Tentsio handiko jardunaldiak ziren, manifestazioak eta langileen batzar jendetsuak egin 
ziren udal frontoian. Debekatuta zegoen arren, greban zeuden langileen familientzako 
erresistentzia kutxa bat jarri zuten martxan. Elkarrizketatutako pertsonek udalerriko 
saltokien eta greban zeuden langileen familien arteko elkartasuna nabarmendu dute.

—

“Guk egiten genuen gauza bakarra dendetatik pasatzea zen, lehenik eta behin jakin zein 
familia zebiltzan gaizki eta astelehenetan dendetatik pasatzen ginen, kontua ordaindu gabe 
uzten baitzen. Hemen harakin bat egon zen, esan ziguna, nire bezeroez ni arduratuko naiz eta 
ez zitzaion inoiz dirurik eman... Familiei ere dirua ematen zitzaien.”100.

Martxoaren 3a

Gasteizen, lanuzte orokorra deitu zuten eta arratsaldean batzarra egin zuten San 
Frantzisko Asiskoaren elizan, Zaramaga auzoan. Istiluen eta Polizia Armatuaren esku-
hartzearen amaieran 5 hildako langile eta zauritu ugari izan ziren. Legazpin Patricio 
Echeverríako langileek greban jarraitzen zuten eta Gasteizen gertatutakoaren ostean, 
berrogeita hamar bat lagunek itxialdia egin zuten parrokiako lokaletan. Itxialdia 
igandeko 12:00etako mezarekin batera egin zen. Parrokian Guardia Zibilaren dozena 
erdi furgoneta zeuden, eta langileak sartu eta eliztarrekin nahastea erabaki zuten. Meza 
amaitu ondoren, hamabost bat pertsona aldarera hurbildu eta Gasteizen jazotakoa 
gaitzesteko eta herritarrak jasaten ari ziren errepresioa salatzeko ohar bat irakurri zuten.

Martxoaren 9a

 Joseba Berasategi, Mikel Amilibia, Jose Luis Zuhaitz, Jose Maria Kerejeta Aldalur, Jesus 
Mari Astibia eta Jose Maria Bosque Ruiz Legazpi, Urretxu eta Zumarragako bizilagunak 
epaitu zituzten. Fiskalak 12 urteko espetxe-zigorra eskatu zituen bakoitzarentzat, eta hiru 

_
100
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urte zerrendako azkenarentzat. Auzipetuek, protesta gisa, Auzitegiko presidentearen 
mahaian zeuden paper eta dokumentu guztiak bota zituzten, “Gora Euskadi askatuta” 
oihukatzen zuten bitartean.

Apirilaren 2a

Udalbatzaren Osoko Bilkuran, Gipuzkoako beste udalerri batzuekin batera, ia aldi 
eta modu berean, mozio bat aurkeztu zen, Juan Carlos I.a Erregeari foru-eskubideak 
berreskuratzeko eskaera eta 1839ko urriaren 25eko legea baino lehenagoko estatus 
juridikoa itzuli eta ezartzeko eskariarekin. “Alkate Taldearen” helburua aldarrikapen-
ekimenak egitea eta bizikidetza hobetzea zen. Legazpiko jarduneko alkatea, Prontxio 
Larrañaga, talde horretako kide zen, batzuetan bozeramaile moduan. Udalak aho batez 
erabaki zuen adostutako eskaera Erregeari bidaltzea. Maiatzaren 4an, gobernadore 
zibilak Udalari jakinarazi zion akordioa bertan behera uzten zuela. Udalbatzak errekurtsoa 
jartzea erabaki zuen, eta azaroaren 4an bertan behera geratu zen gobernadore zibilak 
ezarritako galarazpena.

Elkarrizketatutako Juan Pedro Agirreren arabera, urte horietan udal-bizitzan 
parte hartu zuen, “Alkate Taldeko” zenbait kidek, hala nola Jose Luis Elkorok eta berak, 
poliziaren mehatxuak eta jazarpenak nozitu zituzten.

Apirilaren 6an

29 presok (24 ETA ko militante eta bost kataluniar, FRAP, FAC, MIL eta PCE koak) 
Segoviako kartzelatik ihes egin zuten sei hilabetez tunel bat zulatzen aritu ostean. 
Ihesaldian, 24 iheslarik atxilotuta amaitu zuten eta Oriol Solé Sugranyes hil zuten, Guardia 
Zibilek, Auritzen (Burguete, Nafarroa) menditik ihes egiten saiatzen ari zirela atzeman 
zituenean. Guardia Zibilagandik ihes egitea lortu zuten beste bost pertsona Frantziara 
pasa ziren, horien artean Miren Amilibia Urzelai legazpiarra zegoen, ETApm-ko kidea, eta 
ihesaldia antolatzeko ardura izan zuen pertsonetako bat.

—

Martxoan jarri ginen haiekin harremanetan (presoekin), tunelean zehar. Bi aldiz egin 
genuen (...) Ihesaren egunaren bezperan dena prest zegoen, kamioia, garraioa nola egingo zen, 
eta guk kamioi txikiago bat behar genuen kamioi handira iristeko. Orduan, Legazpi merkatuan 
(Madrilen), egunean bertan kamioi bat alokatu zenezakeen leku bat zegoen, altzarien eta gauzen 
garraioa egiteko, eta kamioi bat aukeratu genuen, egia esan nahiko txarra zen kamioi bat (...). 
Txoferrarekin alokatu genuen, edo lapurtzen genuen edo txoferrarekin alokatu. Bitartean, ni 
beste pertsona batekin joan nintzen kartzelara, barrukoekin azken kontaktua egiteko, bisitan 
sartu eta dena ondo zegoela baieztatzen zuen norbaitekin, eta gu ere gauza bera (...). Kamioi 
txikia presoak Segoviatik beste leku batera eramateko zen. Nik ere ez nekien oso ondo nora, 
nire eginkizuna nuen. Bidegurutze bat zen, eta kamioi txikitik handira pasako ginen. Nik dirua 
eramango nuen antolatzaileei emateko (...) Eta zulo hartatik irteten hasi ziren... hilda ziruditela 
ateratzen ziren, niri zirrara handia eragin zidan, iluntasunetik irteten ziren, estolda haietatik 
egun argira, harresirik ez zegoela konturatu ziren... zer espresio zuten... eta kamioira igo ziren. 
Kamioilaria kamioiaren atzealdean genuen, oihal batekin estalita. (...) Kamioi txikian kamioi 
handiraino joan ginen, eta handik El Espinaleraino (Burguete inguruan), bertan mugalariak 
zain egon behar zuen, eta ez zen etorri. Muga hogei minutura genuen. Pentsa presoak zein 
pozik zeuden, eta esan genien non geunden eta ez zirela etorri... eta haiek: “Atera egin behar 
dugu, nahiago hil atzera egin baino”. Nik esan nuen hobe zela kamioian geratzea, norbait 
behar genuelako laguntzeko, ez genuelako lekua ezagutzen eta behe-lainoagatik ez zelako 
bertatik-bertara ere ikusten. Kamioiaren barruan egon gintezkeela norbaitekin harremanetan 
jarri arte, inork ez zuela imajinatuko kamioiaren barruan geundenik, eta ez zidaten jaramonik 
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egin, eta ez nintzen haien gainetik jarri, nahiz egin nezakeen. Gainera, emakumea nintzen, 
beste batek esan izan balu, agian ez zen gertatuko gertatutakoa. Kamioitik irten eta ‘palante’. 
Ibiltzen hasi eta gutxira, argi batzuk ikusi genituen eta metraileta rafagak hasi ziren. Berehala 
egin ziguten tiro, eta han sakabanatu ginen (...). Beste batekin nengoen, eta nik argi neukan 
mugaren kontrako norabidean joan behar genuela eta nonbait sartu behar genuela, eta ados 
jarri ginen, gau osoan bueltaka ibili behar izan genuen, poliziaren mugimendu handia zegoen 
eta herri batean beste hirurekin topo egin eta txalet batera joan ginen. Txaletean sartu eta 
han egon ginen jabea etorri zen arte, auto bat behar genuelako handik ateratzeko (...). Hamar 
egun geroago jabea herriko mutil batekin etorri zen, mantentzeaz arduratzen zena. Lotu egin 
genituen, nik dirua eman nien eta lasaitu egin nituen, esan nien ez zitzaiela ezer gertatuko 
(...) Han egon ginen denboran (txaletean) Polizia eta militarrak etorri ziren begiratzera, 
baina ez zuten ezer nabaritu, pertsianak jaitsita genituen (...) eta handik batetik bestera ibili 
ginen, egun batzuk igaro eta banandu egin ginen, argi bainuen haiek alde batetik joan behar 
zutela eta ni bestetik, ni komandokoa nintzelako eta Poliziarentzat atsegingarriena nintzen, 
informazioa neukalako. Besteak ihes egindako presoak ziren, katalan bat, Donostiako bat, 
beste bat Eibarkoa eta bestea Lasartekoa. Maiatzaren hasieran beste aldera igaro nintzen, 
nazioarteko zubitik auto batean.101.

Apirilaren 9a

Zumarragako, Urretxuko eta Legazpiko, Jose Maria Bosque, Jose Luis Zuhaitz, 
Jose Mari Kerejeta, Joseba Berasategi eta Jesus Mari Astibia TOPean epaituak izan ziren. 
Fiskalak 12 urteko kartzela-zigorra eskatu zuen; akusatuek tribunaleko lehendakariaren 
mahai gaineko paper eta dokumentuak airean jaurti eta “gora Euskadi askatuta” oihukatu 
zuten.

Maiatzaren 3a

Goizaldeko bostak aldera, Antonio Triguero Mateo ostalaritza gerentea eta 
udal frontoiko tabernako nagusiaren Seat 124 ibilgailuaren aurkako atentatua gertatu 
zen. Lehergailua autoaren azpian lehertu zen, eta kalte ugari eragin zituen ibilgailuaren 
aurrealdean.

Goizeko bederatziak aldera, Urtatzako urtegian, Legazpitik bi kilometrora, 
ikurrina bat masta bati lotuta dagoela jakinarazi zioten Guardia Zibilari. Hainbat guardia 
zibil bertaratu ziren, eta azterketa egin ondoren, mastaren ondoan lehergailu bat izan 
zitekeen fardel susmagarri bat zegoela ikusi zuten. Kuartelera itzuli eta beste ibilgailu 
bat, Seat 850 bat, atera zen urtegi aldera, Antonio de Frutos Sualdea kabo lehena eta 
beste bi agenterekin. Bertan zeudela, jakin zuten goizaldean Antonio Trigueroren 
autoaren aurkako atentatua gertatu zela, eta kaboak kuartelera itzuli eta nagusiei parte 
ematea erabaki zuen. Bitartean, beste bi agente ikurrina eta fardela kontrolatzen geratu 
ziren. Autoan 200 metro zeramatzala, elektrikoki aktibatutako lehergailu batek eztanda 
egin eta Antonio Frutos hil zuen, ibilgailua suntsituta geratuz. Bere gorpua kuartelera 
eraman zuten, han ezarri zen hil kapera. Atentatua gertatu eta berehala, polizia indar 
asko zabaldu zen mendian, egileak atxilotzen saiatzeko. Bilaketa helikoptero batekin eta 
errepide-kontrol handiekin indartu zen.

Egun horretan bertan, Juan Atares Peña Guardia Zibileko Brigada Jenerala 
helikoptero batean lurreratu zen Latxartegiko futbol zelaian, gertatutakoa bertatik 
kudeatzeko. Goizaldean atxiloketa masiboak egin zituzten Legazpin, Zumarragan, 
Urretxun eta Goierriko beste udalerri batzuetan. Besteak beste, Jon Amilibia, bere ama 
Antonia Urcelai eta Mila Beitia. Atxilotuetako batzuk Guardia Zibilaren kuartelera eraman 
zituzten lehenik, eta Guardia Zibilaren Komandantziara gero, Donostiara, Antigua auzora. 
Jon Amilibia Ordizian atxilotu ondoren, Legazpiko kuartelera eraman zuten, eta handik 
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Guardia Zibilaren Komandantziara. Antiguan 48 orduz eduki, eta kargurik gabe aske utzi 
zuten. Atxiloketan torturak jasan zituen, bai udalerriko kuartelean, bai Komandantzian. 
“Bainuontzia” birritan egiten zioten eta “gimnasia” egitera behartu zuten akitu arte.

Urtatzako atentatuaren ondoren, Legazpiko jaiak, Santikutzak, bertan behera geratu 
ziren. Sei pertsona atxilotu zituzten egun honetan bertan. ABCren arabera, “Dirudienez, 
pertsona horiek urtegiaren jabea den Patricio Echeverria enpresako langileak dira.”102.

Maiatzak 4

Antonio de Frutos Sualdearen hileta ospatu zen Jasokundeko Andre Mariaren 
parrokian. Hileta segizioa Guardia Zibilaren kuartelean hasi zen, hil-kapera bertan 
jarri zen, eta herriko kaleetatik jarraitzen zuen parrokiara iritsi arte. Guardia Zibilaren 
zuzendariordea, bosgarren zonako burua eta gobernadore zibila bertaratu ziren, eta, 
hiletaren amaieran, hildakoari merezimendu polizial eta militarraren dominak ezarri 
zizkioten. Legazpitik, Antonio de Frutosen hilkutxa Valdiendasko San Jose udal hilerrira 
eraman zuten, Segoviara, eta han lurperatu zuten. Herri horretako Plaza Nagusian hileta 
elizkizuna ospatu zen, Salvador Bujanda Guardia Zibilaren zuzendariorde nagusia bertan 
zela, eta hilkutxaren gainean meritu militarraren, polizialaren eta Segovia probintziako 
dominak ezarri zizkion.

Maiatzaren 6a

Atentatua gertatutako egunetik, 65 pertsona atxilotu zituzten Legazpin, Oñatin, 
Bergaran, Antzuolan eta Zumarragan Europa Press-en hitzetan. Atxilotu batzuk ordu 
gutxiren buruan aske utzi zituzten. Era berean, Guardia Zibilak inguruko mendietan 
miatzen jarraitu zuen, Logroñoko brigada berezien laguntzarekin. Atentatuaren egileek 
zilindrada txikiko motor batean ihes egin zutelako ustea dago.103

Maiatza edo ekaina

Inkontrolatu batzuk Benito Hernandez Zabalaren autoari su eman zioten Legazpin.

—

“Bai eta ez hori bakarrik, gogoan dut beste pertsona batekin nenbilela beste batean, 
taberna guztiak itxita zeudela, 76an izango zen, mobilette batean joan ginen trago bat hartzera, 
eta, jaitsi ginenean, sua ikusi genuen; auto bat erre zuten, Mikel Amilibiaren osabaren autoa, 
inprentakoa, eta guardia zibilak inguruan zeuden, batzuk kaleko jantzita, eta pintada bat 
ikusi genuen, AT edo Triple A jartzen zuena, hemen herrian bazen...”104.

Ekainaren 30a

Lehen amnistia agindu zen. Asmo politiko edo sozialeko delituak hartzen ditu 
barne, ondasunei, bizitzari edo osotasun fisikoari eragiten ez dieten bitartean.

Uztailaren 21a

Bergarako akordioa. Alkateen Mugimenduak, errejidore eta zinegotzi demokratek 
gidatuta, osoko bilkura berezia egin zuen Bergarako Udalean, 68 udalerritako ordezkariak 
bildu ziren bertan, tartean Legazpikoak. Franco hil zenetik urtebete ere ez zen eta 
bertan bildutako zinegotziek euskararen ofizialtasuna, ikurrinaren legeztatzea, presoen 
amnistia, eta Euskadirentzako marko politiko berria eta foruen leheneratzea aldarrikatu 
zituzten.

_
102
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_
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Uztailaren 23a

Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, ETApm-ko kidea desagertu zen, eta haren 
desagertzearen inguruko berririk ez zen izan, baina, funtsean, bi hipotesi landu ziren: 
bata, desagertzea ETApm-ko “Bereziak” sektoreko kideen lana izatea, eta bestea, 
erantzuleak Espainiako polizia-zerbitzuetan integratutako elementuak izan zirela zioen 
hipotesia, bai zuzenean, bai haien zerbitzura zeuden hirugarrenek eginda (Espainiar 
muturreko erakundeetako kideak edo italiar neofaxistak). Gainera, “Espainiako Aliantza 
Apostoliko Antikomunistak” eta “Batallón Vasco Españolek” bahiketa aldarrikatzeak ideia 
hori indartu zuen.

Lau urteko jardueren ondoren, Fernando Andreu Merelles Auzitegi Nazionaleko 
Instrukzioko 4. Epaitegi Zentraleko epaile-magistratuak, 2012ko irailaren 20ko autoan, 
auzia behin-behinean artxibatzea xedatu zuen, ez bait zuen nahikoa zantzurik 1976ko 
uztailean Eduardo Moreno Bergaretxeren desagertzearen erantzukizuna pertsona jakin 
bat edo batzuei egozteko.

—

“... amnistiaren ondoren, borroka politikoa eta demokratikoa egin nahi zuen Perturren 
ildoan geunden pm-en ideia, alderdi politiko bat osatzea zen. Bera zuzendaritzan zegoen eta 
Perturrek nahi zuena ETApm-k zituen lau fronteak elkartzea zen, borroka politikoa egiteko 
fronte militarra kenduz, horregatik lortu zen 77ko amnistia, eta hortik atera zen EIA, gero 
Euskadiko Ezkerra izan zena...”105.

Abuztuaren 4a

Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaien hasieran, Miguel Ángel Elorriaga, Legazpikoa, 
atxilotu eta epaitegiaren esku utzi zuten, manifestari-talde bat zuzentzea eta bandera 
nazionala “iraindu” eta agintaritzari irain eta eraso egiten saiatzea egotzita. Dirudienez, 
Aurreikuspen Institutu Nazionalean zegoen bandera nazional bat Ikurrina batengatik 
aldatu zuen.

Irailaren 15ean

Hondarribia, Zaldibia, Ormaiztegi, Bergara, Arrasate, Oiartzun, Hernani, Eibar, 
Azkoitia, Eskoriatza eta Legazpiko alkateak Madrilera joan ziren, Kanpo Arazoetako 
ministro Marcelino Orejarekin, Gobernazioko ministro Martin Villarekin eta Segurtasuneko 
zuzendari nagusi Emilio Rodriguezekin biltzeko, euskal herritarrak bizi eta kezkatzen 
zituzten arazo larriez hitz egiteko.

Irailaren 27a

Txiki eta Otaegi fusilatu zituzteneko lehen urteurrena ospatzeko manifestazioa 
egin zen Legazpin. Guardia Zibilak manifestarien aurka egin zuen.

Urriaren 10a. Urriaren 4an

 Juan Mari Araluce Gipuzkoako Foru Aldundiko presidentearen eta haren lau 
lagunen aurka egindako erailketaren ondoren, Legazpiko Udalbatzaren osoko bilkurak 
atentatua eta indarkeria-ekintzak gaitzesteko manifestuari atxikitzea onartu zuen. “… Era 
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berean… Gipuzkoako Foru Aldundiko presidente Juan María Araluce y Villar-i eta haren lau 
laguntzaileri egindako atentatua gaitzesten dugu…”.

Udalbatzaren osoko bilkurak Gipuzkoako 27 alkateren manifestuarekin bat egitea 
ere erabaki zuen. Manifestu horretan, Azkoitian izandako eskuin-muturreko ekintza 
bortitzak arbuiatu ziren.

Azaroa

Iruñeko Lurralde Auzitegian, Administrazioarekiko Auzien epaimahaiak aldeko 
hainbat epai eman zizkien Gipuzkoako udaletxe batzuk, haien artean Legazpikoak, 
aurkeztutako apelazioei. Gipuzkoako gobernadore zibilak apirilaren amaieran eta 
maiatzaren hasieran dekretuz agindutako suspentsioen aurka. Dekretuak Juan Carlos 
I.a Erregeari aurkezteko zenbait eskaeraren udal akordioetan eragiten zuen, Euskal 
Autonomia Erkidegoan foruen erabateko leheneratzea eskatzen zutenetan. Udal horiek 
bere egin zuten uztailaren 21eko Bergarako akordioa.

Abenduaren 20an

Udalak bat egin zuen, abenduak 3ko Gipuzkoako Alkateen Manifestuarekin, 
azaroak 28an, Donezteben jazotako gertakarien harira. “… Aho batez erabaki du… 
indarkeria mota ororen gaitzespen irmoa egitea, indarkeria horren jatorria edozein dela 
ere…”.

“Berrogeita zortzi ordu geroago, ez da argitu zer gertatu den Nafarroan, 
Doneztebeko Bordatxo klubean izandako liskarrean. Jose Rocak, kaleko jantzitako 
guardia zibilak, tiroz hil du Santiago Navas, hogeita bat urteko gaztea, Gerendiaingoa 
(Nafarroa), eta larri zauritu du bi tiro emanda, hemeretzi urteko José Javier Nuín gaztea, 
eta, arinki José Antonio Díaz, bertan zegoen gazte talde batek jipoitu aurretik.106

Egun berean, Lehendakaritzak beste mozio bat aurkeztu zuen Ordena Publikoko 
Indarrek Arrasaten (Gurea zinema-aretoko musika-jaialdian) izandako jardunari buruz.

—

“… Guardia Zibileko teniente batek, zenbait agenterekin, istiluen aurkako materiala eta 
gas-maskarak zeramatzatela, herriko Gurea zinema hustu zuen ostiralean, baimendutako 
musika-jaialdi bat egiten ari zirela, gomazko pilotak eta ke-poto ugari erabilita. Arrasate eta 
inguruko herriak suminduraz bete dituen gertakaria arratsaldeko zortzietan gertatu zen Gurea 
zineman- Arrasateko Udalaren idazki beraren arabera. Jaiak zirela eta, Udaleko jai batzordeak, 
gizarte erakunde batekin elkarlanean, Errobi taldea eta Patxi Villamor musikariarekin jaialdia 
antolatu zuen. Aurretik, programa Gipuzkoako Gobernu Zibilean izapidetu zen “.107

Abenduaren 24a

Guardia Zibilak Olentzeroren segizioa egiten ari zen gazte talde baten aurka egin 
zuen. Olentzerok “Gabonetarako denok etxera” dioen ikurrina zeraman. Hurrengo 
egunean ehunka pertsona parrokian sartu ziren amnistia eskatzeko. Itxialdia Ordena 
Publikoko Indarrek desegin zuten manifestazio batekin amaitu zen.

_
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1 9 7 7
Urtarrilaren 7a

Mozio baten ondoren, Udalbatzaren Osoko Bilkurak Etxarri-Aranatzeko ekitaldiari 
atxikitzea onartu zuen, amnistia osoaren, foruen erabateko leheneratzearen eta 
euskararen koofizialtasunaren alde.

—

“… Horregatik, Udalbatza honek erabaki zuen bere Lehendakaritza duinaren korporazioa 
gonbidatzea… amnistia osoaren, foru leheneratze osoaren eta euskararen koofizialtasunaren 
aldeko ekitaldira…”.

—

“Aho batez erabaki du urtarrilaren 16an Etxarri-Aranatzko Udalak komunitate-kidegoan 
eta herriko banderarekin antolatutako ekitaldietara joatea, baita auzotarrei ekitaldi horietara 
joateko gonbita egitea ere”.

Urtarrilaren 7a

Udalak aho batez salatu zuen Jesús Barandiaran Lacunza 64 urteko taxilariak 
jasotako jipoi bortitza, bi egun lehenago Guardia Zibilaren kuartelera bere alabaren 
nortasun-agiria jasotzera joan zenean, alabak Urretxun galdu ondoren. Onartutako 
mozioan kontatzen zenez, Jesus Barandiaran bortizki jipoitu zuten hitzik esan gabe. 
Biktima erabateko atsedenera behartua izan zen, aurpegian eta eskuineko begian 
jasotako lesioengatik.

Urtarrilaren 19a

Udalbatzaren osoko bilkurak ikurrinaren aitortza ofiziala onartu eta udaletxeko 
balkoian esekitzea erabaki zuen. Saioa amaitzean, Juan Pedro Agirrek, Pedro Solanak, 
Txutxin Fernandezek eta Luzio Zabaletak “ikurrina” eseki zuten udaletxeko balkoian. 
Legazpi izan zen publikoki ikurrina eseki zuen Gipuzkoako lehen herria.108 “… aho batez 
erabaki zen bilkuraren amaieran ikurrina udaletxeko balkoi nagusian esekitzea, bandera 
nazionalarekin eta herrikoarekin “.

Urtarrilaren 24a

Eskuin muturreko hiru pistolarik Madrilgo Atocha kalean PCE eta CCOO sindikatuko 
abokatuen bulego bat eraso zuten. 22:00ak aldera, bulegoaren atea jo eta bertan zeuden 
bederatzi lagunak armaz mehatxatu ondoren, denak gela batean bildu eta metrailatu 
egin zituzten, 5 hildako eta lau zauritu eraginez.

Egun berean, Regina Mujika Aiestaranek, German Gereñu Sagastizabal senarrarekin 
batera, Josu Mujika Aiestaran anaiaren gorpua Almudenako hilerritik (Madril) Legazpira 
eraman zuen. Lekualdaketa egiten ari zirela, Guardia Zibilaren kontrol batekin egin zuten 
topo, baina hainbat interpelazio egin ostean, segizioari berrekitea lortu zuten. Arlabango 
gainean, Gatzagan, legeztatu berri zen “ikurrina” jarri zuten hilkutxaren gainean, eta 
Legazpiko parrokiaraino eraman zuten, Jasokundeko Andre Mariaren parrokiara. 
Errespontsura bertaratutakoek “Eusko Gudariak” abestu zuten, hilkutxa elizan sartu 
bitartean.

_
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Urtarrilaren 28a

Salbuespen-egoera ezarri zen Espainiako Estatu osoan, bi hilabeterako. Espainiako 
Foruaren 15. eta 18. artikuluak eten ziren.

Otsailaren 27a

“Amnistiaren Astea” deiturikoa ospatzen hasi ziren Legazpin, Amnistiaren Aldeko 
Gestorak antolatuta; 150 bat lagunek udaletxean itxialdia egin zuten .

Martxoaren 1a

Batzar bat egin zen herriko frontoian. Amnistia astea amaitzeko, antolatzaileek 
balkoietan ikurrina jartzeko eskatu zuten. Eskaerak bultzada masiboa lortu zuen, eta 
sinadurak ere bildu ziren. Udaletxe aurrean egindako eserialdi baten ondoren, istilurik 
gabeko azken manifestazio bat egin zen.

Martxoaren 10a

Lanuzte orokorra Legazpiko industrian eta zerbitzuen sektorean, martxoaren 8an 
Itsason Guardia Zibilak Sebastian Goikoetxea eta Nicolas Mendizabal ETAko bi kide hil 
ondoren.

Martxoaren 18a

Martin Villa Barne ministroak terrorismoaren aurkako Brigada Nazionalaren 
sorrera berretsi zuen.

Apirilaren 9a

Espainiako Alderdi Komunista (PCE) legeztatu zuten.

Apirilaren 25a

Amnistia dekretu ofizialaren aurretik, Mikel Amilibia Urzelai kartzelatik atera zen, 
eta, ondoren, Jose Luis Zuhaitz Lasa, Joseba Berasategi Aizpeolea eta Demetrio Aztiria 
Zabaleta. Iritsi zirenean, harrera antolatu zieten herrian.

“Herrian fabrikatik sartzean, jende dezente zegoen, eta manifestazioan joan ginen 
udaletxeraino, eta bidean jendea gelditzen zitzaidan, ikurrinaren aurrean (...). Udaletxera 
iristean, balkoira igoarazi ninduten, ama ondoan nuela, eta hitz egin nuen, amnistia 
dekretatu zela esan nuen, baina espetxean oraindik presoak zeudela... “109.

_
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Mikel Amilibiaren artxibo pertsonaleko argazkiak.

Apirila eta maiatza

Hauteskunde orokor berriei buruz eztabaidatzeko, alderdi abertzale guztietako 
ordezkariek, ETA politiko militarreko eta ETA militarreko ordezkariek eta zenbait 
norbanakok hainbat bilera antolatu zituzten Angeluko Xiberta Hotelean. Batasun 
proposamenak ez zuen aurrera egin.

Maiatzaren 8tik 15era

Amnistiaren aldeko astea antolatu zen, izaera politikoko delituengatik 
espetxeratutako preso guztien amnistia eskatzeko, “Odol delitu” deitutakoak ere barne. 
Ordena Publikoko Indarrek gogor zapaldu zituzten mobilizazioak, zazpi hildako eta 
zauritu ugari eraginez, horietako batzuk balaz zaurituta. Legazpin greba orokorra deitu 
zuten eta amnistiaren aldeko hainbat manifestazio egin zituzten.  
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Mikel Amilibiaren artxibo pertsonaleko argazkiak.

Maiatzaren 12a

Greba orokorra deitu zen. Lantegiko batzordeko kideek plazan deitutako 
batzarrean txostenen irakurketa egiten ari zirela, Guardia Zibila bertaratu zen, eta 
kontzentrazioa desegiteko agindu zien bertaratutakoei. Ehun bat pertsonek udaletxean 
babestea erabaki zuten, eta Segurtasun Indarrek berehala husteko agindua eman. Udal 
ordezkarien eta Segurtasun Indarren arteko hainbat negoziazioren ondoren, udaletxean 
aterpetutako pertsonak banakako ilaran atera ziren zinegotzi batzuen atzetik, baina 
kontzentrazioa gomazko pilota eta ke poteekin sakabanatu zuten.

Maiatzaren 20a

Ministro Kontseiluak ETAko presoen erbesteratzeari ekin zion. Horrela, Burgosko 
prozesuan heriotzara kondenatutako euskal presoek eta odol delituak egotzita 
epaiketaren zain zeuden beste euskal preso batzuk kartzelatik atera eta hainbat 
herrialdetara bidean jarri zituzten, hau da, aldi baterako erbestera.

Maiatzaren 30a

65 alkate Legazpin bildu ziren. Bilera amaitu ondoren, ohar bat zabaltzea 
atzeratzen zela adierazi zuten (bertan osoko talde-dimisio bat atzeratzeko arrazoiak 
azalduko lirateke). Jakinarazpen hori euskal preso politiko guztiak kartzelatik atera arte 
atzeratuko zen, eta, kartzelatik ateratzen ez baziren dimisioak aurrera jarraituko zuela 
jakinarazi zuten. Aldi berean, euskal erbesteratuek hartutako konfinamendu neurriei 
buruz Frantziako Gobernuari igorritako telegramen berri eman zuten.

Ekaina

Hilabete osoan amnistiaren aldeko beste jardunaldi batzuk egin ziren udalerrian, 
bereziki erbesteratuen aldekoak.
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Ekainaren 6a

Euskadiko Ezkerrak mozio bat aurkeztu zuen, Gipuzkoako gobernadoreak, 
Zumarragan egindako errepresioaren aurkako manifestazio baimendu baten eskaera 
sinatu zuten legezko arduradunei jarritako isunagatik.

Ekainaren 15a

40 urteko diktaduraren ostean, lehen hauteskunde demokratikoak ospatu ziren, 
baina oraindik bazeuden legeztatu ez zituzten alderdi batzuk. Hauteskunde orokorretan 
Zentro Demokratikoaren Batasunak (UCD) irabazi zuen Estatu espainiarrean, baita 
Nafarroan eta Araban ere. Bizkaian eta Gipuzkoan berriz EAJ izan zen lehena. Legazpin 
14 hautagaitza aurkeztu ziren guztira, eta hauek dira emaitzak: EAJ-PNV % 39, PSOE-PSP 
% 23,1, EE % 10, DCV-DID % 10,1, PC % 2,8, Gu % 6,3, ESB-ANV % 4,6, beste batzuk % 2,6.

Uztaila

Mikel Amilibiaren hitzetan, komando berezietako (“berezis”) kideek heriotza 
mehatxuak egin zizkioten, Hendaian egin zen ETA politiko militarraren biltzar batean, 
zuzendaritzaren aldeko botoa saihesteko. Une horretan zuzendaritza bat zetorren EIAren 
eta Euskadiko Ezkerraren ildoarekin. 

Uztailaren 19a

Gernikako Batzar Etxean Euskadiko Kontseilu Nagusia eratzen da.

Uztaila eta abuztua

Euskal Herrian, trantsizio politikoa hartzen ari zen bidea onartzen ez zuen herri 
mugimendu bat sortu zen. Amnistiaren Aldeko Gestorek mugimendu hori kapitalizatu 
eta “askatasunaren aldeko martxa” sustatu zuten. Lau zutabe Euskal Herriko hainbat 
lekutatik abiatu ziren, azkenik Arazurin (Nafarroa) elkartzeko abuztuaren 28an. 40 
eguneko ibilaldian amnistia osoa, Autonomia Estatutua, Nafarroako foru integrazioa, 
independentzia eta abar aldarrikatzen ziren. Legazpin talde politiko eta sindikalek batzar 
bat deitu zuten alderdi politiko guztiak legeztatzea eskatzeko, eta ekitaldi horretan 
bertan “Askatasunaren Aldeko Martxan” parte hartzeko deialdia egin zen, “Euskadiren 
autonomia” eta “ Amnistia osoa” leloekin. Legazpiko zenbait taldek parte hartu zuten 
ibilaldian eta Abuztuaren 7an, Intxenean, Bergara-Urretxu ibilbideko zutabearekin 
elkartu ziren. Hurrengo egunean parte hartzaile talde bat Legazpira hurbildu zen Josu 
Mugikaren hilobian omenaldi bat egitera.

Urriaren 15a

Amnistia agindu zen preso politiko guztientzat, eta delitu-mota talde handi batentzat 
ere; ekintza politikoak, matxinada, sedizioa – eta horien ondorioz egindako delituak eta 
faltak– Eta 1976ko abenduaren 15a baino lehen egindako laguntza-ukatzeak. Erreforma 
Politikorako Legea erreferendumean berresteko data izan zen azken hori. Amnistia 
hau ez dator bat aurrekoekin; izan ere, ez da Gobernuak emana, baizik eta bozka bidez 
Diputatuen Kongresuan aurrera ateratakoa. Alianza Popular, Euskadiko Ezkerra eta 
Candidatura Independiente Aragonesa de Centro alderdien abstentzioa bozkatu zuten. 
Aipatzekoa da amnistia horrek, bigarren artikuluan, Francoren diktaduran agintariek, 
funtzionarioek eta ordena publikoko agenteek egindako delitu guztiak ere barne hartzen 
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zituela. Argudio hori hainbat sektorek erabiltzen dute oraindik, preskribaezinak diren 
delituak epaitzea eragozteko, hala nola gizateriaren aurkako delituak, genozidioa eta 
bortxazko desagerpena.

e) Lege honetan jasotako egintzak ikertzeagatik eta jazartzeagatik agintariek, 
funtzionarioek eta ordena publikoko agenteek egin zitzaketen delituak eta faltak.

f) Funtzionariek eta ordena publikoko agenteek pertsonen eskubideen aurka 
egindako delituak.

Abenduaren 4a

Gipuzkoako berrogei alkate Legazpiko udaletxean bildu ziren amnistia osoa, 
erbesteratuen itzulera berme osoz, alderdi politiko guztien legeztatzea eta udal 
hauteskundeen premia aztertzeko. Batzorde bat sortzea erabaki zen, gai horiek 
aztertzeko eta hamabost eguneko epean beste bilera bat egitea, datu zehatzak emateko. 
Konponbiderik aurkitzen ez bazen, alkateek beren karguen dimisioa batera emango 
zutela adostu zen.

1 9 7 8
Urtarrilaren 13a

Udalbatzak erabaki zuen alkateari eskatzea urtarrilaren 31rako dimisio kolektibo 
proposamena “alkate taldearen” aurrean kudeatzeko ardura, udal-hauteskundeen 
deialdirako zehaztasunik ez zegoelako. Azkenean, dimisioa ez zen gauzatu.

Otsailaren 17a

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontseilu Nagusia ofizialki eratu zen Arabako 
Aldundiaren jauregian egindako bilkuran.

Uztaila

Herrian egindako batzar batean, Plaza de España (gaur egun Euskal Herria plaza) 
izena kendu eta Josu Mujika izena jartzea erabaki zen. Batzar horrek idatzi bat bidali 
zion Udalari, “Gudariari hil ondorengo omenaldia egiteko beharra” azalduz. Erabaki 
hori uztailaren 30ean ospatu zen ekitaldi programa baten barruan sartu zen, bertan 
Telesforo Monzon eta Iñaki Esnaolak hartu zuten parte mitinean. Manifestazio bat ere 
egin zen, izen aldaketa egiteko, Espainia plazaraino.

Uztailaren 31
Guardia Zibilak Josu Mujikaren izena zeukan kartela kendu zuen Espainia Plazatik. 

Honen ondoren kartel berri bat jarri zuten plazaren izena zegoen plakaren gainean, 
haren heriotzaren urteurrenean egindako mitinaren ostean, terrorismoaren aurkako 
legearen aurka.
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Uztailaren 1a

Ekainaren 29an Ministroen Kontseiluan onartutako Terrorismoaren Aurkako Legea 
sartu zen indarrean, urtebeteko iraunaldiarekin.

Uztailaren 8an eta 12an

Hilaren 8an German Rodriguez hil zuten Ordena Publikoko Indarrek, San Fermin 
jaietan, eta hilaren 12an berriz Donostian, Jose Ignacio Barandiaran poliziak tiroz jota hil 
zuen. Bi gertakari horien ondorioz, udalerrian industria-sektorean eta zerbitzu-sektorean 
lanuzte orokorra eragin zuten, gaitzespen adierazgarri. Parrokian arratsaldeko meza 
egin zen eta jarraian manifestazioa.

Azaroaren 18a

Ez ziren egunkariak atera aurreko egunean egin zen grebagatik. Emilia Larrea 
Arrasateko bizilaguna eta Roberto Aranburu eta Jose Luis Iturrioz CCAA ko kideak 
Guardia Zibilak hil izana salatzeko egindakoa. Eusko Kontseilu Nagusiko Herrizaingo 
Sailak, Txiki Benegasek eta Jose Ramon Recaldek idatzitako “gertatutakoen zerrenda 
berrestearekin” batera, honako hau erantzun zion Martin Villa Barne ministroari: “Ohar 
ofizial okerren bidez ez da ordena publiko demokratiko bat eraikitzen, bada ordea 
herritarrak amorrarazi eta haserretzeko modua”110. Euskadiko UCDk Martin Villarekin bat 
egin zuen eta Eusko Kontseilu Nagusiko kideen dimisioa eskatu zuen. Adierazi zuenez, 
EJK-k hartutako jarrerak ekintza armatua justifikatzen zuen, “Euskal Herrian terrorismoa 
sustatuz ustezko indarkeria instituzional bati eman beharreko erantzun gisa”111.

Azaroaren 20a

Eusko Kontseilu Nagusiak Martin Villa Barne ministroari telegrama bat bidaltzea 
erabaki zuen, eta jakinarazi zion Giza Eskubideen Sailak egindako lana berretsi eta onartu 
zuela.

Azaroaren 25a

Eusko Kontseilu Nagusiaren eta Martin Villa Gobernazio ministroaren arteko ika-
mikan, azken horren esaldi batek gehiago nahastu zuen gertatutakoa: “Esan dudana egia 
da, eta mantenduko nuke arrazoirik ez banu ere”.

Abenduaren 6a

Espainiako Konstituzioari buruzko erreferenduma. Erreferenduma egin aurreko 
kanpainan, EAJk lehen Batzokia inauguratu zuen Legazpin, egungo Mauleon Hotelean. 
Hilabete horietan, lehen mailako agintariak izan ziren bertan, batetik, Xabier Arzallus, 
garai hartan Gorteetan diputatua, “Konstituzioa eta autonomia”-ri buruz hitz egiteko. 
Carlos Garaikoetxea EBBko (Euskadi Buru Batzarreko) presidenteak ere hartu zuen hitza, 
eta udal hauteskundeen gaia jorratu zuen. Erreferendumetik gertu zeuden datetan, 
Herri Batasunak asanblada egin zuen herriko frontoian, azaroaren 25ean zehazki, eta 
bertan izan ziren Xabier Añua, Paco Letamendia, Santi Brouard, Mikel Irizar eta Iñaki 
Urrestarazu. PSOE, bere aldetik, bi aldiz agertu zen udalerrian; udal gaiei buruzko saioan 

_
110
El Diario Vasco 
1978/11/19.

_
111
El País, 1978/11/19.
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Odon Elorzak, Jesús Eguigurenek eta Ricardo Navajasek hartu zuten parte “112.

Honako hauek izan ziren erreferendum konstituzionalaren emaitzak Legazpin: 
erroldatutako 6.980 pertsonetatik, erdia baino gehiago abstenitu ziren: 3.705 ( % 53,03), 
baiezkoa eman zuten 1.913-k ( % 27,4) eta ezetza eman zuten 1.161ek ( % 16,6).

KONSTITUZIOA ONARTU ONDOREN

1 9 7 9
Urtarrilaren 30a

ETAm-ko kide batzuk Zumarragako gasolindegi batean ibilgailu baten jabea 
depositua betetzera behartu zuten, eta, ondoren, maletategian sartu. Modu horretan, 
Antzuolara eraman zuten, eta erasotzaileek Jose Artola Goicoechearen aurkako atentatu 
hilgarria egin eta ibilgailuarekin ihes egin zuten arte horrela eduki zuten. Ondoren autoa 
bertan behera utzi zuten eta bi orduren buruan maletategiaren sarraila behartu eta 
ateratzea lortu zuen.

Otsailaren 1a

Herritarren Segurtasuna Babesteko Legea sartu zen indarrean.

Martxoaren 1a

Konstituzioa onartu ondoren, Gorteak desegin eta hauteskunde orokorrak 
deitu zituzten.

Martxoaren 6a

Protestak, barrikadak... udalerrian. Ordena Publikoko Indarrek parte hartu zuten. 
Ekintzak espetxeetako egoera salatu eta Soriako espetxean presoek euren buruei 
egindako zain mozketa masiboari ikusgarritasuna emateko egin ziren.

Martxoaren 10a

Beste itxialdi saiakera bat izan zen udaletxean, baina Guardia Zibilak eragotzi egin 
zuen. Hainbat pertsona atxilotu zituzten, baina ordu gutxiren buruan askatu zituzten.

Martxoaren 31
Estradizioen aurkako itxialdia udaletxean.

 

_
112
Urcelay, Jose Mari 
(2016). Legazpi, Siglo 
XX: El final de un ciclo 
indusrial. p, 52.
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Apirilaren 3a

Lehenengo udal hauteskunde demokratikoak ospatu ziren. Legazpin 6 hautagaitza 
aurkeztu ziren. Boto-emaileen erroldaren ehunekoaren gaineko emaitza honako hau: 
EAJ-PNV % 34, HB % 15,6, EE % 11,1, PSOE % 5,4, EMK-OIC % 3,7, PC % 2,9.

Apirilaren 19a

Udal berria eratzeko bilkura.

Apirilaren 21a

Udalbatzaren Osoko Bilkuran Autonomia Estatutuari buruz eztabaidatu eta 
bozkatu zen: “..Eusko Legebiltzarkideek egindako Autonomia Estatutuaren Proiektua babestea 
eta Espainiako Parlamentuari eta Gobernuari hura berehala izapidetzeko eta indarrean jartzeko 
eskatzea erabaki da, hamahiru boto lauren aurkako gehiengoarekin“.

Euskarari buruz ere eztabaidatu zuten eta aho batez onartu: “… Elebitasunetik 
abiatuz, Euskarari lehentasuna ematea, Udaleko hizkuntza ofiziala izan dadin”.

Apirilaren 23a

Udalbatzaren osoko bilkuran honako gai hauei buruzko mozioak onartu ziren: 
Estradizioak. Errepresioa eta Soriako kartzela. Amnistia. Lemoizko zentral nuklearra. 
Ordena Publikoko Indarrak erretiratzea.

Maiatzaren 23a

Udalbatzaren osoko bilkuran hainbat mozio aurkeztu ziren. Euskadiko Ezkerraren 
mozioa, euskal presoen aurkako epaiketa bati buruz eta “presoak etxera Estatutua 
onartuta” mugimendua babesteko. Andoaingo Jose Ramon Ansaren aurkako atentatua 
gaitzestea erabaki zuten.

Ekainaren 3a

Energia Nuklearraren aurkako Nazioarteko Jardunaldia ospatu zen. Egun hori zela 
eta, mugimendu ekologistak elkarretaratzea antolatu zuen Tuteran (Nafarroa), Energia 
Plan Nazionalaren aurka protesta egiteko, Lemoizko zentrala eta gainerako proiektu 
nuklearrak geldiaraztea eskatzeko, Tuteran bertan egiteko asmoa zegoena barne. 
Gainera, elkarretaratzeak izaera antimilitarista ere bazuen, Tuteratik gertu dagoen 
Bardeako tiro poligonoaren aurka ere protesta egiten baitzuten. Dena jai giroan gertatzen 
ari zen, harik eta poliziak karga oso bortitz bate gin zuen arte, ke-pote ugari jaurti ziren 
eta istiluen aurkako baliabideak erabiliz. Ondorioz, kontzentratuak sakabanatu egin 
ziren. Gladys del Estal ekologista tartean zegoen talde batek eserialdi bat hasi zuen zubi 
baten amaieran, eta guardia zibil talde bat irtenaraztera joan zen. Handik gutxira, José 
Martínez Sala guardia zibilak tiro egin zion Gladysi zentimetro gutxira, bala garondotik 
sartu eta bertan hil zuen. 

Gertatutakoaren ostean, Legazpiko Udalbatzak Tuterako gertakariei eta Gladysen 
heriotzari buruzko adierazpen bat argitaratu zuen: “Gladys del Estal Ferreño biktimaren 
familia eta gertukoei Udalbatza honen samina adieraztea”. “Ibañez Freire Barne ministroaren 
eta Nafarroako Gobernadore Zibilaren dimisioa eskatzen dugu”. “Gorputz errepresiboak 
desegitea” eta “zentral nuklearren lanak geldiaraztea” ere eskatu zuten. Ondorengo 
egunetan, lanuzte orokor bat egin zen udalerrian, gaitzespen gisa; hildakoaren aldeko 
meza bat eta jarraian, manifestazio bat.
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Ekainaren 13a

Udalbatzak udalerriko kale nagusien izenak aldatzea onartu zuen. Aho batez 
onartu zen: “Euskaltzaindiari kontsulta egin ondoren, udalerriko kaleak euskaratzea..”

Gehiengo zabalez onartu ziren, abstentzioren batekin, honako aldaketa hauek:

Espainia plaza > Euskalerriko Enparantza; Jose Antonio Primo de Rivera > Haitzkorri 
kalea; General Mola > Kale Nagusia; Calvo Sotelo > Urola kalea; uztailak 18 > Ugalde 
kalea; Liberacion > Azpikoetxe kalea eta Navarra > Nafarroa kalea.

Ekainaren 15a

Herri-Batasunak eta EMK-OICek mozio bat aurkeztu zuten Udaleko Osoko Bilkuran 
Errenterian eta beste udalerri batzuetan gertatu berri ziren gertakariei buruz, eta honako 
hau erabaki zen: “Udalbatzaren Osoko Bilkurak, mozio hau bere eginez, aho batez onartzea 
erabaki du”. Euskadiko egoera errepresiboari buruzko beste mozio bat ere aurkeztu 
zuen Herri Batasunak: “… Udalbatzaren Osoko Bilkurak, mozioa bozkatu ondoren, aho 
batez onartzea erabaki du... Etxebizitza partikularren bortxaezintasuna, zirkulazio askerako 
eskubidea eta elkartzeko eta biltzeko askatasunari buruzko bermeak eskatzea... “.

Irailaren 18a

Goizaldean, Guardia Zibilaren tiroek auto bat jo zuten Legazpiko kontrol batean. 
Seat 1430 zuri bat zen, kontrola topatzean, buelta eman zuen saihesteko, agente 
armatuek altoa eman ondoren. Ibilgailuan zihoazenek obeditzen ez zutenez, guardia 
zibilek tiro egin zieten. Autoan zihoazenek inguruko mendi batetik ihes egitea lortu zuten.

Irailaren 20a

Errefuxiatuen gaia aztertzeko asanblada deitu zen. Larunbateko 22:00etatik igande 
eguerdira arte udaletxean beste itxialdi bat egitea adostu zen.

Urriaren 14a

Goizaldean bere etxean atxilotu zuten, Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelari 
egindako erasoan parte hartzea egotzita, Mikel Amilibia Urzelai. Antigua auzoko Guardia 
Zibilaren komandantziara eraman zuten, eta han tortura fisikoak eta psikologikoak jasan 
zituen.

Guardia Zibilaren Komandantzian 24 ordu egon ondoren, Gobernu Zibilera 
eraman zuten, eta han astebete egon zen atxilotuta, urriaren 21era arte. Han ere 
tortura psikologikoak jasan zituen. Zazpi egun geroago, epailearen aurrean deklaratu 
zuen, torturak jasan zituela salatu eta kargurik gabe aske utzi zuten. Epailearen aurrean 
deklaratu zuen egunetik aurrera, mediku forentse batek artatu zuen, torturek eragindako 
lesioen garapena jarraitu eta sendaketak egiteko.

Urriaren 25a

Autonomia Estatutuari buruzko erreferenduma egin zen Gipuzkoa, Araba eta 
Bizkaian. Legazpiarrek baiezkoa eman zuten ( % 66,04), ezezkoa ( % 3,98) eta abstentzioa 
( % 26,86).

Azaroa

Mikel Amilibia Urzelaik eta Mario Onaindia Euskal Iraultzarako Alderdiaren (EIA) 
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idazkari nagusiak, Madrilen agerraldia egin zuten Espainiako Estatuan torturatu egiten 
zela salatzeko. Amilibiak bere esperientzia pertsonala kontatu zuen, urte horretako 
urriaren 14an “akats batengatik atxilotua” izan ondoren bizitakoa.

Azaroaren 14a

Udalbatzaren osoko bilkuran Mikel Amilibiak jasandako torturei buruzko mozio 
bat aurkeztu zen, bai eta gobernuak horien aurrean izan zuen jarrerari buruzkoa ere; 
bertaratutakoek aho batez onartu zuten.

1 9 8 0
Martxoa

Mikel Amilibia Urzelai Danimarkara joan zen, Kopenhagera zehazki, VS alderdiak 
gonbidatuta, “Euskadin tortura politikoaren erabilera” salatzeko, Juan Carlos I.a 
Espainiako erregea herrialde hartara egiten ari zen bisitarekin bat eginez. Erregeak behin 
baino gehiagotan gezurtatu zituen tortura kasuak jendaurrean, eta, horregatik, Anne 
Grete Holmgraard Parlamentu daniarreko diputatuak, Danimarkako Kanpo Arazoetako 
ministroari galdetu zion, honek Juan Carlos erregeari galdera iristarazteko; “Espainiako 
Gobernuak zer egin asmo du frankismoaren berezko errepresio metodoetatik 
aldentzeko?”.

Martxoaren 9a

Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskunde demokratikoak ospatu ziren eta Eusko 
Alderdi Jeltzaleak botoen % 37,95 eskuratu zituen. Legazpin ere EAJk irabazi zuen (botoen 
% 44,29), eta ondoren, EEk ( % 17,28), HBk ( % 14,69) , PSEk ( % 5,5), UCDk ( % 5,04), PCEk 
( % 3,64), ESEIk ( % 1,81) eta APk ( % 1,21).

Maiatzaren 8a

Juan Jose Roson Barne ministroak “zorroztasun handiagoa” iragarri zuen eskaerarik 
gabeko manifestazioen aurka. Hilaren 21ean, polizia-neurrien plan bat iragarri zuen 
Euskadin.

Azaroaren 19an

Espainiako Senatuak Terrorismoaren aurkako Lege berri bat onartu zuen.

Abenduaren 3a

Herri Batasunak mozio bat aurkeztu zuen Udalbatzaren Osoko Bilkuran Xabier Igea 
eta Jesus M. Amenabar atxilotu eta ondoren espetxeratzeari buruz. Ez zuen beharrezko 
gehiengoa lortu.

Abenduaren 20an

Gaueko hamaikak aldera, bi gizon armatu eta kaputxadun Ignacio Alustiza 
Igarzabalen etxean azaldu ziren. Legazpiko Kale Nagusiko hirugarren zenbakian zegoen 
Aurrezki Kutxa Probintzialaren sukurtsaleko zuzendaria zen. Une horretan, emaztea 
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eta 9 eta 7 urteko seme-alabak zeuden etxean. Erasotzaileek familia etxean atxiki zuten 
gau osoan eta Alustizari bularrean lehergailu bat jarri zioten. Goizean, sukurtsalean, 
langileak egoeraz ohartarazi zituzten eta kutxa gotorra ireki. Lapurrek zazpi milioi pezeta 
eramatea lortu zuten. Oinez egin zuten ihes, baina geroago Guardia Zibilak jakinarazi 
zuenez, ibilgailu bat zegoen inguruan haien zain. Gertakariak jazo eta bi ordu ondoren, 
Alustiza Guardia Zibilaren kuartelera joan zen gertaeren berri ematera. Guardia Zibilak 
lehergailua itxurazkoa zela zehaztu zuen, transistore baten tamainakoa, linterna motako 
pilak eta kable berde batzuk zituena.

1 9 8 1
Otsailaren 23a

Militar talde batek Estatu kolpe saiakera batean huts egin zuen, batez ere Madril 
eta Valentziako kuarteletatik bultzatua. Antonio Tejero Molinak zuzendutako Guardia 
Zibil talde bat pistolak eskuan sartu da Diputatuen Kongresuan. Jose Ramon Beloki 
legazpiarrak, lehenengo Eusko Jaurlaritzako Komunikazio Kabineteko buruak, Ajuria 
Eneatik irteteko eskatu zion Carlos Garaikoetxea orduko lehendakariari, eta berorrek 
Telleriartera eraman zuen, leku seguru batetik egin beharreko gestioak egin zitzan. 
Hainbat dei egin zituen auzoko denda txiki batetik. Azkenean, ez ziren gauzak kolpistek 
aurreikusi bezala gertatu.

Ekainaren 6a

Alarma-, salbuespen- eta setio-egoeren Legea sartzen da indarrean.

Irailaren 30a

Manifestazioak hainbat herri euskaldunetan “errepresioaren aurka”.

1 9 8 2
Otsailaren 3a

Herri Batasunak Udaleko Osoko Bilkuran mozioa aurkeztu zuen, Joseba Berasategi 
poliziaren ekintza zabal batean atxilotua izan zelako. Inkomunikatua eta terrorismoaren 
aurkako legepean, polizia-etxean torturatua izan zen eta bi egun geroago aske utzi zuten.

Apirilaren 7a

Gipuzkoako Gobernu Zibilak debekatu egin zuen HBk zenbait udalerritan deitutako 
Aberri Eguna.

Irailaren 30a

ETApm-VII asanbladak publikoki iragarri zuen desegitera zihoala. VII. Asanbladako 
kideek prentsaurrekoa eman zuten, maskararik gabe, antolakundearen anagrama eta 
“Pertur”en argazkia atzean zituztela.
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Urriaren 31

Barne Ministerioaren enkarguz, aditu talde batek egindako dekalogo bat argitaratu 
zen. ZEN (Zona Especial Norte/Iparraldeko Eremu Berezia) plana izenez ezagutu zen, 
“ETA erakundearen indarkeriari aurre egiteko eta Euskal Herrian eta Nafarroan bizi den 
matxinada eta gatazka sozial sakona geldiarazteko”.113

Azaroaren 14a

ETApm VIII. Asanbladak Saturnino Orbegozo industria gizona bahitu zuen 
Zumarragan eta eskualdean eragin handia izan zuen. Guardia Zibilak 46 egun geroago 
askatu zuen bahitzaileengandik.

1 9 8 3
Urtarrilaren 10a

Ofizialki disolbatua zegoen ETApm VII. Asanbladak, 21 urteko Miguel Echeverria 
Alcorta bahitu zuen, Donostiako Goi Eskolako ingeniaritzako lehen mailako ikaslea 
eta Patricio Echeverría enpresariaren biloba. Goizeko bederatziak eta laurden aldera, 
hiru pertsona iritsi ziren Gipuzkoako hiriburuko Urbieta kaleko lehenengo zenbakira. 
Horietako bi autotik jaitsi, eta atezaina atariko atea ireki eta Echeverria familiaren etxeko 
atera eramatera behartu zuten. Etxeko zerbitzari batek txirrina entzun eta atezaina zela 
ikustean, atea zabaldu zuen. Berehala, bi gizonak, armak eskuan, bat kaputxadun eta 
bestea bufanda batekin estalia, Miguel Echeverriari eskuburdinak jarri zizkioten. Ondoren, 
bahitzaileek etxean zeuden gainerako pertsonak lotu eta gutun bat eman zieten. Bertan, 
zazpi eguneko epean 125 milioi pezeta eta bi milioi franko frantses ordaintzeko eskatzen 
zuten gaztea askatzearen truke.

Bahiketaren ondoren, Juan Pedro Agirre Herri Batasunako kide eta garai hartan 
Ikastolako lehendakari zenak, gutun anonimo bat jaso zuen, Miguel Echeverriaren 
bahiketaren erantzukizuna berari eta bere talde politikoari leporatuz. Gutunak mehatxuak 
ere bazituen beretzat eta familiako kideentzat. Gutun horren ondorioz, berak eta bai 
bere familiak segurtasuna bermatzeko neurriak hartu behar izan zituzten.

Urtarrilaren 11a

Maria Alcorta bahituaren amak irrati batean adierazi zuen, “Ordaindu egingo 
dugu”, Barne Ministerioak inolako erreskaterik ez emateko emandako agindua urratuz, 
eta gutun bat idatzi zuen semearentzat:

—

“Migeltxu maitea, espero dut nire hitz hauek entzun edo irakurri ahal izango dituzula 
zauden lekutik. Une honetan, bakarrik esan diezazuket etxean denok zugan pentsatzen 
dugula eta zu berriz gurekin edukitzea dugula amets bakarra. Aita ondo eta lasai dago, 
etxetik irteterakoan izan zenuen gizontasunak eta lasaitasunak kontsolamendu handia eman 
bait zigun. Zure anaia guztiak etxean daude inoiz baino elkartuago, eta ezin dut aukera hau 
pasatzen utzi, bere esku zauzkaten horiei ongi tratatu eta minik egin ez diezazuten eskatzeko. 
Haiek, ama bait dute, badakite eskean ari zaiena ama dela. Guztiok espero dugu zu laster 
besarkatu ahal izatea. Zure amaren musu bat “.

_
113
Prentsa historikoko 
liburutegi birtuala.
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Urtarrilaren 12a

Udalbatza Miguel Echeverriaren bahiketaren aurka agertu zen. Legazpin eta 
Donostian manifestazioetan askatzea eskatu zuten. Gipuzkoako hiriburukoa familiaren 
etxeko atariaren ondoan amaitu zen, Urbieta kalean, eta bahitutako gaztearen aita eta 
ama atera ziren balkoira.

Urtarrilaren 13a

ETApm VIII. Asanbladak gezurtatu egin zuen bahiketaren egilea zenik, Echeverria 
familiaren gertuko pertsonak Baionara joan eta bahitzaileek eskatutako dirua bazutela, 
erakundeko buruzagiei jakinarazi ondoren. ETApm VIII. Asanbladako buruzagiek erantzun 
zieten “ez dugu onartzen, ez dugulako kasuan zerikusirik. Espero dugu familiak horrela 
aitortzea “(El País , urtarrilaren 14).

Urtarrilaren 14a

Iñaki Esnaola diputatu eta abokatuak, HBren izenean, Miguel Ignacio Echeverria, 
Patricio Echeverria industrialari gipuzkoarraren bilobaren bahiketa ETApm-ko VII. 
Asanbladak egin zuela adierazi zuen , eta “borroka armatuaren ospe-galtzea” zela 
(“Euskadi 1983”. Egineko Urtekaria, 19. or.). Bahituaren senide bat atxilotu zuten mugan, 
350.000 franko frantziarrekin.

Urtarrilaren 15a

Miguel Ignacio Etxeberriaren bahiketaren aurka agertu zen KAS, eta “ETAm 
bahiketan sartzeko saiakera” zein “talde politikoen hipokrisia” (La Vanguardia hilaren 
17) salatu zituen. Ustezko bahitzaileen dei faltsu batzuk are gehiago desorientatu zuten 
familia.

Urtarrilaren 16a

Eguerdiko hamabietan, 2.000 pertsona inguruko manifestazioa egin zuten 
Donostian, Alderdi Ederren hasi eta hiriko erdiguneko kaleak isilean zeharkatuz, Miguel 
Echeverría Alcorta aska zezaten eskatzeko. “Mikel askatu. Mikelen askatasunaren alde “. 
Donostiako Ingeniaritza Eskolako ikasleek, Patricio Echeverriako ELA-STV, UGT eta CCOO 
sindikatuetako atalek, eta EAJ, PSOE-PSE, EE, EPK-PCE alderdiek deitu zuten, UCD eta AP 
alderdien babesarekin.

Legazpin ere manifestazio jendetsua egin zen, askatzeko eskatuz.

Urtarrilaren 17a

Miguel Echeverria Alcorta goizaldeko ordu bi eta erdiak eta hiru eta erdiak artean 
askatu zuten Zerain inguruan, bahitzaileek eskatutako erreskatea ordaindu ostean. 
Bahitzaileek askatu ondoren, gaztea oinez joan zen Magaztegi baserrira, Zeraindik lau 
kilometrora eta Legazpitik zazpi kilometrora. Prentsari esan zion bi pisu ezberdinetan 
egon zela. “Ondo tratatu naute eta kontserbak eta tortilla jan ditut”114.

Inork ez zuen bahiketa aldarrikatzen, baina bai Euskadi eta Askatasunaren 6. 
liburukian (Txalaparta: 131-166), bai Egin-en urte horretako “Euskadi 1983” urtekarian 
(Egineko Urtekaria: 19) esan zen ETApm-ko Zazpikiak izan zirela bahitu zutenak. 
Gobernu zentralak, berriz, “ETApm-ak bahiketa horretan zuen erantzukizunean ustea 
  

_
114  
Kepa Solana Arrondori 
egindako elkarrizketatik 
ateratako tartea
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zuen, nahiz ez zuen inolako daturik ematen susmo horiek frogatzeko”, hilaren 21eko 
El País egunkariak adierazten zuenez, Juan Maria Bandrés EEko presidenteak eta Jose 
Barrionuevo Barne ministroak bilerak egiten jarraitzen zuten, desagertutako ETApm VII. 
Asanblada akabatzeko.

Urtarrilaren 20a

Deia egunkariak jakitera eman zuenez, ETAm-ak eta ETApm-ak Miguel Echeverriaren 
bahitzaileen benetako nortasuna ezagutzeko ikerketa abiatu zuten.

Maiatzaren 4a

Azkenik, ETApm-en VIII. Asanblada taldeak argitara eman zuen ETApm-ko 
(VII. Asanblada) “Zazpigarren” edo “Zazpikis” izenekoak izan zirela Miguel Ignacio 
Echeverriaren bahiketaren egileak. Agirian, gertakarietan (Euskadi eta Askatasuna, 6: 133. 
liburukia) EEko zuzendaritza “ados” zegoela salatu zuten. Ondoren, bahiketak iraundako 
zazpi egunen ostean familiak ordaindutako erreskatearen zenbatekoa ezagutu zen (La 
Vanguardia, 1997/07/02).

Urriaren 26a

Ministroen Kontseiluak terrorismoaren aurkako neurri berriak onartu zituen, eta 
Diputatuen Kongresuak azaroaren 3an onetsi.

1 9 8 4
Martxoaren 28a 

HBk, KASek, Amnistiaren Aldeko Gestorak eta LABek greba orokorra deitu zuten 
Gipuzkoan, “gerra zikina” eta GALen aurka, Javier Perez de Arenazaren erailketagatik, eta 
baita Pasaiako segadaren aurka ere; bertan CCAAko lau kide tiroz hil zituzten.

Iraila

Greba orokorra deitu zen Legazpin, Frantziatik Espainiar Estatura egin ziren 
lehenengo estradizioengatik. Pikete lanetan ari ziren hiru pertsona atxilotu eta udalerriko 
Guardia Zibilaren kuartelera eraman zituzten, haien artean, Kepa Solana Arrondo.

—

“Greba orokorra deitu zen lehenengo estradizioak eman zirelako, eta hemengo 
guardia zibilek atxilotu, eta kuartelean eduki gintuzten. Egoera kafkiar samarra gertatu zen, 
arratsaldean manifestazio bat izan baitzen, ‘Badatoz, badatoz!’, eta ume guztiak (etxean) 
amekin sartu ziren, krisketak entzuten ziren, eta beste hauek (guardia zibilak) Bastillaren 
hartzea zetorrela uste zuten, eta manifestazioa gu atxilotuta geundelako zen, eta garrasiak 
entzuten ziren. Gauean etxera joaten utzi ziguten, hurrengo egunean Bergaran (epaitegian) 
agertzeko baldintzarekin “.115

_
115
Kepa Solana Arrondori 
egindako elkarrizketatik 
ateratako zatia.
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Irailaren 27an

Espainiako Kongresuak terrorismoaren aurkako beste lege bat onartu zuen.

Azaroaren 22a

Greba orokorra deitu zuten Bilbon, GALek Santi Brouard (65 urte) HB koalizioaren 
Euskadiko Legebiltzarreko bozeramailea hil ostean.

Abenduaren 26a

Terrorismoaren aurkako Legea indarrean sartu zen.

1 9 8 5
Urtarrilaren 3a

Banda Armatuen eta Elementu Terroristen aurkako Legea indarrean sartzen da, 
eta Espainiako Konstituzioaren 55.2 artikulua garatzen zuena.

Abuztuaren 24a

Ángel María Lete Etxániz ETApm-ko kide legazpiarra Cabo Verdera deportatu zuten. 
Estatuko polizia zerbitzuetako iturrien arabera, mugen arduradun gisa kokatu zuten, 
hau da, legez kanpoko komandoak mugako mendialdean zehar pasatzeaz arduratzen 
zena. Lete Etxanizi egozten dizkioten delituen artean, Javier de Ibarra industrialari eta 
finantziari bilbotarraren hilketa dago, 1977an gertatua, eta Barne Ministerioak 1981ean 
bost milioi pezetako saria eskaini zuen Lete Etxaniz atxilotzeagatik.

Irailaren 12a

Espainiako Poliziak Juan Mari Olaizola, Daniela Uribetxeberria eta Mikel Azarola 
atxilotu zituen Legazpin. Ondoren, Mikel Azarolak torturak jasan izana salatu zuen.

Azaroa

Gesto por la Paz, Bakearen Aldeko Koordinakundea ekimena sortu zen, herritar 
talde batek, indarkeriaren aurka eta tolerantziaren eta bakearen alde, protesta zibiko 
eta baketsuan kontzentratu zen. Mugimendu honek Legazpin ere izan zuen oihartzuna, 
ideologia eta jatorri ezberdinetako pertsona talde bat udaletxearen aurrean bilduz, 
isilean 15 minututan zehar.

—

“Motibazio politikoko indarkeriaren ondorioz erailketa bat zegoen bakoitzean, ETA k 
eraildako pertsonak izatea zen ohikoa, kontzentratu egiten ginen, baina ez kasu horietan 
soilik, izan baitziren elkarretaratzeak Josu Muguruzaren erailketan eta torturaren aurkakoak 
(...) Ez dago jasota, edo nik ez dut behintzat gogoratzen, Legazpiko Gesto por la Paz-ek egitura 
jakin bat izan zuenik eta beste udalerrietako gainerako taldeekin koordinatu zenik. Bagenekien 
eraildako pertsona bat zegoenean, hurrengo egunean kontzentratzea tokatzen zitzaigula 
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eta gertakari horien aurka geundela adierazi behar genuela. Elkarretaratze horietan bazen 
nolabaiteko tentsioa, izan ere, batzuetan ezker abertzaleko kideak aurrez aurre jartzen bait 
ziren eta eramaten zaila zen egoera “.116

Abenduaren 18a

Protestak, manifestazioak eta kargak Gipuzkoan deitutako greba orokorrean, Mikel 
Zabalza Garateren (32 urte) gorpua Bidasoa ibaian agertu zelako abenduaren 15ean.

1 9 8 6
Urtarrilaren 15a

Guardia Zibilak tiroz hil zituen, Bilbo-Behobia autobideko 16. kilometroan, Pasaia 
parean, ETAm-eko kideak: Alejandro Auzmendi Ilzarbe, 28 urtekoa, donostiarra, iturgina; 
Luis Maria Zabaleta Mendia, 26 urtekoa, Legazpin jaioa, ikaslea eta Sebastopoleko 
Titiriteroen antzerki taldeko kide ohia, eta Miren Bakartxo Arzelus administraria, 27 
urtekoa. Hirurak Donostian bizi ziren, eta ustez eta komando legal bat osatzen zuten. 
Hildakoen senideek ez dute gertakarien bertsio ofiziala onartzen.

Urtarrilaren 17a

Herri Batasunak eta Amnistiaren Aldeko Gestorak greba orokorra deitu zuten 
Donostian Alejandro Auzmendi Ilzarbe, Luis Maria Zabaleta Mendia eta Miren Bakartxo 
Arzelus Arzelusen heriotzengatik eta hiletetara joateko deia egin zuten.

Otsailaren 25a

Espainiako Kongresuak Segurtasun Indar eta Gorputzen Lege Organikoaren 
Proiektua onartu zuen.

Uztailaren 8a

Legazpiko Kultur Etxean mahai-inguru bat egin zen, frankismo garaiko, trantsizioko 
eta konstituzio ondoko Legazpiko alkateak elkartuta.

Irailaren 10a

ETAk Ordizian erail zuen hiru urteko semearen eta adin txikiko beste haur baten 
aurrean, Maria Dolores Gonzalez Katarain, ETA militarreko buruzagi ohia, Yoyes ezizenez 
ezaguna, 32 urte zituela. Yoyesek, bere jaioterrian, Gudari Etorbideko pasealekuan 
egiten ari zen ferian zegoen traktoreetako batean semea eseri berri zuen. Aurpegia 
bistan zuen gizon batek hiru tiro egin zizkion, eta horietako batek lokia zeharkatu zion. 
Yoyes 1985eko urrian itzuli zen Euskadira, Barne Ministerioak bultzatutako gizarteratze-
neurriak probetxatuz.

—

73an sartu nintzen ETAn, ikasle-mugimenduan... han Yoyesekin bat egin nuen, bera 
Magisteritza egiten ari zen. Buruzagi sena zuen, pertsona ona zen, oso kontzientziatua eta nik 
uste horregatik garbitu zutela, liderra zelako eta emakumea, hori ez dizute bizitzan barkatzen, 
gehiago izatea, “arrek” diot (...). Harreman militantea genuen, klandestinitatean, ez ginen 
poteetan ibiltzen, ikasle-mugimenduan zerbait egin nahi genuen, ezta?117

_
116
Legazpiko Gesto Por La 
Paz eko kide batek bidali-
tako idazkia.

_
117
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Zenbait egun geroago, Yoyesen atentatua gaitzesteko komunikatu bat argitaratu 
zen, eta lehen aldiz sinatzaileen izenak argitaratu ziren. Horien artean Amilibia anaiak 
zeuden: Miren, Mikel eta Jon. Herriko pertsona batek jakinarazi zien komunikatuaren 
ondoren udalerriko Lekanazpi Elkartean sinatzaileen zerrenda jarri zutela, eta beraien 
izenak gorriz agertzen zirela. Jonen testigantzaren arabera, Mikel eta Miren traidore gisa 
tratatu zituzten.

1 9 8 7
Urtarriletik aurrera

Sakabanatzea orokortzen hasi zen eta Euskal Autonomia Erkidegotik urrun zeuden 
kartzeletara ETArekin erlazioa zuten pertsonak urruntzea.

Urtarrilaren 16a

Iñaki de Juana Chaos Legazpiarra atxilotu zuten Madrilgo pisu franko batean, 
“Madrid” komandoko gainerako kideekin: Esteban Nieto, Inmaculada Noble Goikoetxea, 
Antonio Troitiño Arranz, María Teresa Rojo eta Cristina Arrizabalaga Vázquez. Ondoren, ia 
3.000 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten 20 hilketa baino gehiagotan parte hartzeagatik, 
eta 18 urteko zigorra bete zuen Espainiako indarrean zegoen legedia aplikatuta.

Martxoaren 15a

Granada bat jaurti zuten Guardia Zibilaren kuartelaren kontra.

Urriaren 17a

Eusko Legebiltzarrak zuzenketa bat onartu zuen Ertzaintzaren hedapen-plana 
eguneratu eta Estatuko Segurtasun Indarren mailakako ordezkapena eskatzeko.

Azaroaren 5a

Madrilen Terrorismoaren aurkako Estatu Itun berria sinatu zuten PSOE, AP, CDS, 
EAJ, EE, CiU, PE eta PDP alderdiek. Azaroaren 10ean berretsi zuten.

1 9 8 8
Urtarrilaren 12a

Ajuria Eneako Akordioa [aurretik, 1987an, Madrilgo Ituna, eta ondoren, urriaren 
7an, Nafarroan] sinatu zuten AP, CDS, EA, EE, PNV-EAJ, PSE-PSOE eta Jose Antonio Ardanza 
lehendakariak.

Maiatzaren 1a

Herriko jaiekin bat eginez, euskal preso eta errefuxiatuen aldeko manifestazioa egin 
zen Amnistiaren Aldeko Gestorek deituta. Ekitaldia amaitu ondoren, herriko gestoretako 
kide batek komunikatu bat irakurri zuen eta jarraian bi pankarta jarri zituzten udaletxeko 
balkoian.
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Maiatzaren 12a

Diputatuen Kongresuak terrorismoaren aurkako legeria berezia onartu zuen, 
Zigor Kodean eta Prozedura Kriminalaren Legean behin betiko txertatu, eta Espainiako 
Estatuko lege arrunta bihurtuko zena.

Urriaren 16a

Juan Jose Pacheco Cano, Ertzaintzako kidea hil zuten, bonba bat lehertzerakoan, 
Irun-Madril trenbidea ikuskatzen ari zela, Brinkola parean, Legazpiko tunelean. Eusko 
Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren arabera, 2:45ean, Errepideko Laguntza Elkarteak 
(DYA) Donostiako ertzain-etxeari jakinarazi zion, Altsasu eta Brinkola arteko trenbidean 
zenbait lehergailu jarri zituztela esanez abisua jaso zutela. Gipuzkoako koordinazio 
zentroak Ertzaintzari eman zion abisua 3:08an, eta bost lagunez osatutako patruila bat 
atera zen. Legazpiko Brinkola auzoan, ertzainetako bat autoa zaintzen geratu, eta beste 
laurak ikuskapena egiten hasi ziren, irismen handiko linternekin. Lehen tunela igarota, 
bigarrenean sartu eta bi kilometrora, 4:00ak aldera, lehen lehergailu batek eztanda egin 
zuen, eta agenteak, etorritako lekutik itzuli ziren. Tuneletik irtetera zihoazenean, aire 
zabalean, bigarren lehergailu batek eztanda egin eta bete-betean harrapatu zuen Juan 
Jose Pacheco Cano. 4:18 ziren. Jose Garcia Villanueva, Luis Antonio Fernandez Amor eta 
Jose Zarragoitia ertzainak arin zaurituak izan ziren eta Gurutze Gorriko anbulantzietan 
Zumarragako eskualdeko ospitalera eraman zituzten. Han, artatu ondoren, alta eman 
zieten.

Urriaren 17a

Juan Jose Pacheco Canoren hileta ospatu zen Tolosako Andre Maria parrokian. 
Ertzainaren gorpua zuen hilkutxa Zumarragako polizia-etxetik dator; aurreko egunean 
hil-kapera ezarri zuten bertan. Jose Antonio Ardanza lehendakaria ere ekitaldian izan 
zen, eta gertaera gogor gaitzetsi zuen: “Bonbak jartzen direnean, bonba horiek hil egiten 
dutela jakin egin behar da”.

                      

Diario Vasco-k Argitaratutako argazkia.
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Urriaren 18a

Legazpi eta Altsasu arteko trenbide-zatia itxita zegoen hirugarren egunez jarraian, 
eta Guardia Zibileko artezilariek trenbidea ikuskatzen jarraitu zuten, lehergailu gehiago 
egon zitezkeela aurreikusita.

Urriaren 19a

Ohar baten bidez adierazi zuenez, “Juan José Pacheco Cano ertzainaren heriotza 
istripua izan zen; izan ere, erakunde honen helburu militarren artean ez dago Ertzaintzari 
eraso egitea, eta lehergaiak, Legazpi parean RENFEk dituen instalazioen aurkako sabotaia 
ekintza bat zuten helburu.”. [Urte batzuk geroago, 2004ko otsaileko Zuzen aldizkariaren 
79. zenbakian, atentatuen historia jasotzen zuen, “Espainiako ondasun ekonomiko-
finantzarien aurka” izeneko atalean, gordin deskribatu zen: “1988ko urrian, Juan Jose 
Pacheco Cano ertzaina hilda gertatu zen ETAren ekintza bat oztopatzen saiatu zenean”.118

1 9 8 9
Urtarrilaren 8a

ETAk aldebakarreko su-etena iragarri zuen, eta hilaren 23an Barne Ministerioak 
eta ETAk Aljerren elkarrizketa-mahai bat osatuko zutela baieztatu zuten. Hainbat aldetara 
bilerak eta akordioak egin ziren, baita ez-betetzeengatik gaitzespenak, harik eta hiru 
hilabete geroago, apirilaren 7an, ETA k Irungo polizia bati bonba-pakete bat bidali zion, 
eta su-etena bertan behera geratu zen.

Urtarrilak 31

Amnistiaren Aldeko Gestorak egun honetarako, Udaletxeko bilera aretoan, batzar 
irekia deitu zuen, preso eta errefuxiatuen egoera aztertzeko.

Abuztuaren 7a

Gaueko hamarrak aldera, zenbait pertsona Tomas Beloki Iraolarengana hurbildu 
ziren (Legazpin bizi da), Donostiako Erresidentziatik irteten eta autoan sartzera 
zihoala (Peugeot 309 gorri bat), osasun-zentroan bisita bat egiten egon ondoren. 
Armaz mehatxatu eta Miramongo parkeko zuhaitz bati kateekin lotuta utzi ondoren, 
ibilgailuarekin ihes egin zuten. Goizaldeko bostak aldera, bere lanera zihoan gizon batek 
Tomas Beloki aurkitu eta DYAra deitu zuen. Autoaren jabeak, gauean eroritako euri jasak 
blai eginda, gertatutakoaren berri eman zion Poliziari. Estatuko Segurtasun Indarrek 
Donostiako Pasealeku Berrian aurkitu zuten autoa. Lehergailu bat zeukan barruan, bi 
butano-bonbonek osatua, barruan lehergaia eta metraila zituztela. Polizia Nazionaleko 
artezilari talde bat bertaratu zen, eta egun argiarekin 8 orduz luzatu ziren lanak hasi 
zituzten, lehergailua indargabetzeko. 

Urriaren 12a

Guardia Zibilak Legazpiko kuartelaren eraikina (Meazti Etxea) utzi zuen eta herriko 
gazte talde batek okupatu zuen urriaren 21ean, Gaztetxe moduan erabiltzeko. Besteak 
beste, Jo Ta Akatu musika taldeak jo zuen. Udalarekin negoziazio ugari eta tirabiratsuak 
izan ondoren, Nafarroa kaleko 4. zenbakiko etxabera joan ziren 1995era arte, eta handik 
hiltegi zaharrera 1997/04/30ean.                         

_
118
 “Euskadi Ta Askatasu-
nak Euskal Herriaren 
defentsan eta askatasun-
aren alde buruturiko 
borroka armatua”. Zuzen 
79, 2004ko otsaila, 42. 
or. Euskal Press agent-
ziaren “Dokumentazio-
aren eta gaurkotasuna-
ren kronika” ren txosten 
monografikoan jasoa, 
2004/08/30.
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Noticias de Gipuzkoa-k argitaratutako argazkia 2019/12/08.

Urriaren 23a

Felix Ramon Gil Ostoaga Jendarmeriako kideek atxilotu zuten Ziburun (Lapurdi), 
ETAko kide izatea egotzita. Gil Ostoagari, 32 urtekoa eta Legazpikoa, Espainiako Poliziak 
“Urola” komandoko kide izatea eta 1973 eta 1983 artean 13 pertsona hil ziren hainbat 
atentatutan parte hartu izana leporatzen zion. Gil Ostoagak Frantzian errefuxiatu 
politikoaren estatutua eskatu zuen, baina herrialde horretako agintariek uko egin zioten 
eskaerari. Lau urteko zigorra bete zuen Frantziako Estatuan. Ostoaga, talde armatuko 
kide izateagatik, hilketagatik eta armak legez kanpo edukitzeagatik, bilatu eta atxilotua 
izateko agindua zegoen.

Azaroaren 20a

Bi gaztek, bata maskararekin eta bestea buru kaputxa batekin, Josu Muguruza 
(31 urte) HBko diputatua hil zuten Madrilgo Basque jatetxean, eta Iñaki Esnaola (41 
urte) abokatua larri zauritu zuten, Diputatuen Kongresura joan baino hamaika ordu 
lehenago, lehen aldiz kongresuko eraketa-saiora zihoazela. Azaroaren 21ean, Legazpiko 
Udalbatzak mozio bat onartu zuen Josu Muguruzaren aurkako atentatua gaitzesteko, eta 
berrehun bat lagunek parte hartu zuten manifestazio bat ospatu zen.

Hurrengo egunean, greba orokorra egin zuten udalerrian, gertatutakoa gaitzesteko, 
eta langileek manifestazio bat antolatu zuten Patricio Echeverríatik abiatuta. Polizia-
kargekin amaitu zen.
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—

“... Madrilen Josu Muguruza hil zutenean, hurrengo egunean greba orokorra deitu zuten 
eta manifestazioan atera ginen Patriciotik honaino (herriaren erdian), eta Kale Nagusira iritsi 
ginenean, ertzainak parean zeuden eta gomazko pilotak jaurtitzen hasi ziren, besterik gabe. 
Manifestarietako batek botila bat jaurti eta erortzean Ertzaintzaren auto bateko kristal bat 
hautsi zuelako aitzakiaz baliatu ziren. Geltokiraino jarraitu gintuzten, eta gero esan ziguten 
pilotakadak botatzen hasi zirela, eraso egin genielako, eta ez zen horrela izan. Jota Katuren 
bideoan ikus daiteke (...) Ez zen atxiloketarik izan, identifikatu bai, baina atxiloketarik ez “.119

Azaroaren 24a

Hainbat mobilizazio egin ziren euskal herri askotan, tartean Legazpin, presoen 
aldeko manifestazio edota enkarteladak.

1 9 9 0
Otsailaren 13a

Amnistiaren Aldeko Gestorek batzarra deitu zuten 19: 30erako, Ramon Gil 
Ostoagaren epaiketa zela eta.

Urriaren 16a

Toulouseko Apelazio Auzitegiak Felix Ramon Gil Ostoaga ETAko militantea 
estraditatzearen aldeko epaia eman zuen, Espainiako agintariek eskatuta, Gil Ostoaga 
talde armatuko kide izan, ibilgailu motordunarekin atentatua egin eta lehergailuak legez 
kanpo edukitzeaz salatzen zuten. Geroago, Frantziako Poliziagandik torturak jasan zituela 
salatu zuen.

1 9 9 1
Urriaren 7a

Ertzaintzak Juan Ignacio Delgado Goñi eta Kepa Solana Arrondo legazpiarrak 
atxilotu zituen, ETAko komando bateko partaide izateagatik, fardel batean zehaztu 
gabeko lehergai kantitate bat, dirua, nortasun agiri faltsuak eta hainbat dokumentu 
atzeman ostean. Egin egunkariaren arabera, “Atxiloketak goizaldean egin zituzten, polizia 
indarkeriaz sartu zen etxebizitzetan, senideei mehatxu egin zieten, atxilotuak biluzik 
atera zituzten, eta senideek egunkariari salatu ziotenez, atxiloketaren unean bertan dei 
bat jaso zuten une hartan bizi zuten egoerari iseka eginez: Kaixo festa daukazue, eh!...”.120 

Era berean, Ertzaintzako zenbait agente, Kepa Solanaren amaginarreba Anttoni Otaegi 
Mutiloaren etxean azaldu ziren. Juan Mari Olaizola Legazpiko Udaleko Herri Batasunako 

_
119
Kepa Solanari egindako 
elkarrizketatik ateratako 
zatia.

_
120
Egin, 21-12-91.

Testuinguruaren kronologia



162

zinegotziari dei egin zioten, eta hau etxebizitzara joan eta erregistro agindua eskatu zien 
agenteei. Ezezkoa jaso ondoren, eskuburdinak jarri eta hormaren kontra eduki zuten 
etxeko atarian.

Kepa Solana Arrondok eta Juan Ignacio Delgado Goñik Ertzaintzak torturak eta 
tratu txarrak eman zizkiela salatu zuten, Arkautin inkomunikazio-erregimenean egon 
ziren egunetan.

Atxiloketen ondoren, Juan Mari Olaizola Legazpiko Udaleko Herri Batasunako 
zinegotzia Kepa Solanaren amaginarrebaren etxera joan zen, haren deia jaso ondoren. 
Etxera iritsi zenean, Ertzaintza etxea miatzen ari zen. Juan Mari Olaizolak erregistratzeko 
agindua eskatu zien. Ezezkoa jaso ondoren, eskuburdinak jarri eta atariko hormaren 
kontra eduki zuten zainduta.

Urriaren 9a

Herrizaingo Sailak baieztatu zuen, hiru zulo aurkitu zituztela, Errenterian, Legazpin 
eta Usurbilen, eta 15 kilo lehergai eta bi pistola atzeman zituztela. Legazpiko Gabiriako 
Errege Bidean aurkitutako zuloan sei kilo Amosal, kilo erdi TNT, 8,5 kilo goma-2 eta 9 mm 
Parabellum munizioa aurkitu zituen Ertzaintzak, baita jada prest zeuden detonagailuak, 
material elektronikoa, elementu piroteknikoak eta bestelakoak. Legazpin eta Usurbilen 
aurkitutako beste bi zulotan, Browning eta Star pistolak aurkitu dituzte, kargagailu eta 
munizioekin, eta hirugarren marka bateko pistola, Sing Sauer, Legazpiko atxilotuetako 
baten etxean.

Abendua

Udalbatzak Senideak-ek aurkeztutako mozioa onartu zuen, EA, EUE eta HBren 
aldeko botoekin eta EAJ-PNVren aurkako botoekin. Mozioak presoen eskubideak 
errespetatzea, euskal kartzeletara hurbiltzea eta presoen eta haien senideen aldeko 
elkartasuna eskatzen zuen.

1 9 9 2
Otsailaren 13a

Diputatuen Kongresuak Herritarren Segurtasunerako Legea onartu zuen.

Martxoa

Latxartegi auzoan Batzoki berria inauguratu zen, Eusko Alkartasunaren eta EAJren 
zatiketaren inguruko polemikaren ondoren. Ospakizunera Xabier Arzallus joan zen, eta 
honako adierazpen hauek egin zituen: “Madrilekoak, Setien monsinoreak zerbait esan edo 
EAJk HBrekin hitz egingo duela iragartzen duenean, dena satanizatu, eta indarkeriaren aurka 
egon arren, beraien ikuspuntuetatik pasatzen ez den edonor jipoitzen dute... Apezpiku bat 
dugu Donostian, Jose Maria Setien, Madrildik egunero egurra jasotzen duena, beste edozein 
gotzainek baino maila moral, pastoral eta intelektual handiagoa duena “.
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Martxoaren 29a

Bidarten ETAren zuzendaritza atxilotu zuten. Atxilotuen artean Francisco Mugica 
Garmendia dago, komando operatiboen arduradun zuzena eta buruzagi nagusia. 
Gainera, Jose Luis Alvarez Santacristina, Jose Maria Arregi Erostarbe eta gutxienez beste 
zazpi pertsona atxilotu zituzten. Joseba Arregi Erostarbe Oñatikoa zen, Legazpin bizitakoa 
eta Patricio Echeverría lantegiko langile izana.

Maiatzaren 1a

Herriko “Santikutz” jaiekin bat eginez, Amnistiaren Aldeko Gestorek manifestazioa 
deitu zuten herrian, lau euskal presoei (Joseba Arregi Erostarbe, Kepa Solana, Juani 
Delgado, Ramon Gil Ostoaga) eta Angel Mari Lete Etxaniz Cabo Verdeko errefuxiatuari 
elkartasuna adierazteko. Data horietan, Batzordeak gutun ireki bat bidai zien herriko 
preso eta errefuxiatuei.

Uztailaren 29a

Iñaki de Juana Chaos, Cadizko Puerto II espetxean zigorra betetzen zegoen ETA 
ko presoak, gutun bat bidali zion Federico Ruiz Sotillos Cadizeko espetxe-zaintzako 
epaileari, eta, bertan, ETAren “Exekutagarrien” zerrenda batean zegoela ohartarazi zion. 
Deia egunkariaren arabera, Juana Chaosen gutunak honakoa zion: “… kartzelan gaueko 
ibilaldiak gertatzen ari dira eta gehiegikeriak zure pasibotasunari esker, eta presoen 
egoerak batere kezkatzen ez zaituenez -gaineratzen zuen ETAko presoaren idazkiak- ez 
dut arrazoirik ikusten niri zureak axola izateko”....121

Abuztuaren 31

Juan Maria Ormazabalen heriotza salatzeko Amnistiaren Aldeko Gestoren 
kartelak jartzeagatik , Poliziak Jose Maria Perez atxilotu zuen. Bere lantokian atxilotu eta 
Zumarragako ertzain-etxera eraman zuten.

Irailaren 3a

Iñaki de Juana Chaos ETAko presoak gose greba hasi zuen, Murtziako Salto 
del Negroko kartzelara iritsi zenetik bizi zuen egoera salatzeko; Amnistiaren Aldeko 
Gestoretako iturrien arabera, bere gauzak kendu, inkomunikazio ziega batean sartu eta 
ez zioten gauetan lo egiten uzten, ziegako argia piztuz eta etengabe zenbaketak eginez. 

Irailaren 4an

Espetxe berean zeuden beste euskal preso batzuek ere gose greba hasi zuten De 
Juana Chaosekin elkartasunez.

Irailaren 15a

Murtziako espetxean dauden ETAko presoek irailaren 4an hasitako gose 
grebarekin amaitu zuten, zuzendaritzarekin akordio batera iritsi ostean. Amnistiaren 
Aldeko Gestoretako iturrien arabera, zuzendaritzak De Juana Chaos inkomunikazio 
ziegatik ateratzeko konpromisoa hartu zuen, preso sozialen modulu batean bera bakarrik 
bazegoen ere.

_
121
Deia, 92-10-15
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Azaroa

Terrorismoaren Biktimen Elkarteak(AVT) kereila bat aurkeztu zuen ETAko presoak 
defendatzen zituzten abokatuen aurka, Iñaki de Juana Chaos, Esteban Nieto eta Inés 
del Rio Pradaren aurka Auzitegi Nazionalean urriaren 22an ezarritako epaiketara ez 
agertzeagatik.

Azaroaren 27a

Legazpiko Amnistiaren Aldeko Gestorak manifestazioa deitu zuen egun horretarako, 
19: 30tan Euskal Herria Plazan, presoen egoera salatzeko eta Salto del Negroko (Kanaria 
Handia) eta La Santeko (Frantzia) kartzelatan gose greban zeuden presoei elkartasuna 
adierazteko. Manifestazio gehiago egin ziren Goierri osoan eta Andoainen.

1 9 9 3
Otsailaren 3a

Ramon Gil Ostoaga Paueko espetxetik Perigueuxeko espetxe batera eraman zuten. 
Bidaia hasi aurretik, bere zaintzaz arduratzen ziren poliziak oinak kateatzen saiatu zira 
(neurria ez da ezartzen Ramon Gil bezalako preso prebentiboei Frantziako Estatuan). 
Egoeraren aurrean, presoak protesta egin eta poliziek amore eman behar izan zuten, 
Paueko espetxeko zuzendariaren eskuhartzearen ostean. Lekualdaketa egin bitartean 
eta bazkaltzeko geldialdi bat egin ondoren, poliziak eta funtzionarioak presoari oinak 
kateatzen saiatu ziren berriro. Ramon Gilen ezezkoaren aurrean, poliziek jipoitu eta 
kateatu egin zuten. Ondoren, Naveko espetxean preso gehiago hartzeko gelditu ostean, 
gertaera errepikatu eta poliziek indarra erabili zuten berriro.122

Apirila

Amnistiaren Aldeko Gestorek mozio bat aurkeztu zuten udal osoko bilkuran, 
legazpiar presoak zeuden Espainiar Estatuko kartzeletara ordezkaritza bat bidaltzeko, 
herriko jaien garaian. Angel Mari Lete Cabo Verdeko errefuxiatu/estraditatuari telefono 
dei bat egitea ere proposatu zuten. Ea eta HB mozioaren alde agertu ziren, eta PSE eta 
EAJ aurka. Azkenean, mozioa ez zen aurrera atera.

Maiatzaren 1a

Herriko jaiak direla eta, Amnistiaren Aldeko Gestorek gutun bat bidali zieten 
Ramon Gil Ostoaga, Joseba Arregi Erostarbe, Juan Ignacio Delgado Goñi eta Pedro Maria 
Solana presoei eta Angel Mari Lete Etxaniz Cabo Verdeko deportatuari. Goizaldean 
manifestazioa deitu zuten herriko Euskal Herria Plazan.

1 9 9 4
Urtarrilaren 20a

Frantziatik Espainiara estraditatu zuten Félix Ramón Gil Ostoaga eta abenduan 38 
urteko kartzela-zigorra ezarri zion Espainiako justiziak, besteak beste, 1979ko otsailaren 

_
122
Kriminologiaren Euskal 
Institutuak (IVAC-CREI) 
emandako informazioa.
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6an Jose Antonio Vivot Undabarrena Olaberriko alkatearen hilketan parte hartzeagatik. 
Epaiaren arabera, egun horretako 09:30 an, Gil Ostoagak eta Mercedes Galdos Arsuagak, 
buruak kaputxekin estali ondoren, alkatearen etxeko atea jo zuten. ETAko bi kideak 
etxebizitzan sartu eta pistolekin familia mehatxatu zuten, eta Jose Vivot etxetik kanpora 
eraman. Atarira iristerakoan, biek batera tiro egin zioten alkateari, bertan hilaz.

Otsaila

Auzitegi Nazionalak 24 urteko kartzela-zigorra ezarri zien Juan Ignacio Delgado 
Goñi eta Pedro Maria Solana Arrondo “Mendi” komandoko ETA kideei, “Terrorismo-delitu 
jarraitua egiteagatik, bi ibilgailu kontzesionariotan beste hainbat lehergailu jartzeagatik”.

Ekaina

Auzitegi Nazionalak hamazazpi urte eta lau hilabeteko kartzela zigorra ezarri die 
Kepa Solana Arrondori eta Juan Ignacio Delgado Goñiri, Enrique Rodríguez Galindo 
Guardia Zibilaren teniente koronela bonba-liburu baten bidez hiltzen saiatzeagatik. 
Penaleko hirugarren atalak emandako epaiaren arabera, frogatutzat jo dute 1990eko 
abuztuan Delgadok eta Solanak, Jose Maria Arregi Erostarberen aginduei jarraituz, 
kilo bat lehergai exogeno baino gehiago zuen pakete bat bidali ziotela Gipuzkoako 
komandantziako buruari.

1 9 9 5
Ekaina

Auzitegi Nazionaleko fiskalak 129 urteko kartzela zigorra eskatu zuen Felix Ramon 
Gil Ostoaga ETAko kidearentzat, Ezkion 1979ko azaroaren 11n Guardia Zibilaren 
Konboiaren aurka egindako atentatuagatik. Fiskalaren behin-behineko ondorioen 
arabera, Gil Ostoaga “Urola” komandoko kidea zen, guardia zibilak zihoazen bi ibilgailuko 
konboi batek, sei edo zazpi kilo goma-2 eta lauzpabost kilo torloju zituen lehergailua 
zartarazi zuenean. Leherketaren ondorioz, José Rodríguez de Lamo kaboa eta Lucio 
Revilla Alonso guardia hil ziren.

1 9 9 6
Urtarrilaren 17a

Jose Antonio Ortega Lara espetxe-funtzionario eta PPko militantea bahitu zuten 
[2008an alderdia utzi eta 2014an, Santiago Abascalekin batera Vox sortu zuen], Burgoseko 
bere etxeko garajean. 532 egunez egon zen bahituta [ETAren bahiketa luzeena], askatu 
zuten arte. Arrasaten industria-nabe baten azpian eraikitako zulo batean. ETAk bahitua 
askatzeko euskal presoak euskal lurraldean zeuden kartzeletara eramatea eskatu zuen.

Azaroaren 23a

Euskal Herriko Gesto Por La Paz erakundeak lau manifestazio deitu zituen Bilbon, 
Donostian, Gasteizen eta Iruñean, Jose Antonio Ortega Lararen eta Cosme Declauxen, 
ETA k bahitutakoak biak, askatasunaren alde.

Testuinguruaren kronologia



166

1 9 9 7
Urtarrilaren 1a

Juan Ignacio Delgado Goñi, Herrera de la Macha espetxean ETAko kide izateagatik 
zegoen presoa, beste 18 presorekin batera, presoen kolektiboak irailean hasitako gose 
greba mugagabean sartu da, “Euskal Herrian berriro elkartzeko eta dagozkien eskubideak 
errespetatzeko” eskaerarekin.

Urtarrilaren 15a

Udaleko osoko bilkurak euskal preso eta deportatuen eskubideen alde lan egingo 
zuen batzorde bat sortzea onartu zuen. Aurreko urteko abenduan, presoen senideek 
mozio bat aurkeztu zuten proposamen berarekin, baina Udalbatzak atzera bota zuen.

Urtarrilaren 17a

“Euskal presoak euskal herriratzearen aldeko elkarteak” greba deitu zuen 
eskualdeko ikastetxeetan, eta manifestazioa egin zuten 13:00tan, udaletxeko plazatik 
abiatuta, presoen eskubideak eskatzeko.

Otsailaren 23a

Kaputxadun batzuek bi telefono kabinetako beirak apurtu, gasolinaz blaitu eta 
su eman zieten, HBko Mahai Nazionaleko kideak atxilotu eta espetxeratu zituztelako 
protesta moduan.

Otsailaren 24a

Gipuzkoako berrogeita zortzi alkatek, horien artean Legazpiko alkate Juan Ramon 
Larrañagak, enpresariei babesa eta bermea eman zieten, eta ETAren estortsioa gaitzesten 
dute: “Salatu nahi dugu ETAk euskal enpresaburuei egiten dien xantaia ekonomiko etengabeak 
arriskuan jartzen duela gure herriko ehun produktiboa eta ekonomikoa”.123

Apirilaren 25a

Lehergailu bat kendu zuen Poliziak EAJren Batzokitik.

Uztailaren 1a

Goizaldeko ordu batean, ETA erakundeak 231 egunez bahituta eduki zuen Cosme 
Delclaux aske utziko zuela iragarri zuen Eginen [dirudienez, bi txandatan mila milioi 
pezeta ordaindu ostean124]. Eginek DYAra deitu zuen, eta haiek Ertzaintzari. Enpresaria 
hogei minutu geroago aurkitu zuten Elorrioko Gazeta auzoan, zuhaitz bati zinta itsasgarriz 
eskuak lotuta, hurrengo gertakariak jazo ziren lekutik kilometro gutxira.

Uztailaren 13a

Ajuria Eneko Mahaiak ordubeteko lanuztea deitu zuen herri guztietan, aurreko 
egunean ETAk Miguel Angel Blanco (29 urte) Ermuko PPko zinegotzia hil zuelako, eta 
manifestazioak antolatu zituen Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Miguel Angel Blanco hil 
baino bi egun lehenago bahitu zuten, eta bi egun horietan manifestazio jendetsuak egin 
ziren hura askatzeko eskatuz, batez ere Ermuan eta Bilbon.

_
123
Diario Vasco 1997/02/25.

_
124
El País, 1997/07/02. 
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Uztailaren 20a

Goizaldeko 2:20ak aldera, ezezagun batzuek kristalak apurtu eta Kale Zaharreko 
BBVAren sukurtsalari su eman zioten, lehergailu batekin. Instalazioek kalte handiak izan 
zituzten bulego barruan zabaldu ziren suaren eta kearen ondorioz.

1 9 9 8
Urtarrilaren 6a
Sabotaje ekintzak Legazpiko Udalaren eta Epaitegiaren aurka; goizeko bostak 

aldera pertsona batek udaletxeko kristal batzuk hautsi zituen. Herrizaingo Saileko 
iturrien arabera, bi sute eragin zituen, bat epaitegiko artxiboan -beheko solairuan- eta 
beste bat lehen solairuan -bulegoetan-.

Urtarrilaren 7a

Alkateak deitutako ezohiko osoko bilkuran mozio bat aurkeztu zen, Udalaren 
aurkako erasoa “gogor” gaitzesteko. Mozioak aurrera egin zuen EAJren, EAren eta PSE-
EEren botoekin. HBko zinegotzia abstenitu egin zen, baina idatzi bat irakurri zuen, erasoa 
ez zuela ulertzen adieraziz eta uko egin zion, udalak herritarrengandik gertuen dauden 
instantziak zirela eta erasoa hanka-sartze handi bat izan zela argudiatuz. Udalbatzak 
elkarretaratze isila deitu zuen egun horretarako udaletxearen aurrean, eta mila pertsona 
inguru bildu ziren. Egun ez da oraindik argitu gertakarien egilea nor izan zen.

Urtarrilaren 21a

Ezezagun batzuek likido sukoi bat jaurti zuten Herri Batasunaren egoitzaren 
fatxadaren eta sarrerako atearen kontra.

Otsailaren 11a

EAko alkate Juan Ramon Larrañagak aurkeztutako mozioaren ondoren, Udalak 
EUDIMAtik (Euskal Herriko Intsumituen Mankomunitatea) irtetea erabaki zuen, EUDIMA 
militarismoaren aurkako elkartea izanik, ETAren ekintzen aurka ezer egiten ez zutela 
argudiatuz. Legazpiko Udala 1996ko maiatzean egin zen EUDIMAren partaide.

Uztailaren 18an

Baltasar Garzon epaileak aginduta Egin egunkaria kautelazko itxi zuen Espainiako 
Poliziak. Bulegoak itxi, dokumentu ugari konfiskatu eta errotatibak geldiaraztera 
behartu zituzten langileak. Hamaika urte geroago, Auzitegi Nazionalak onartuko zuen 
Egin egunkaria ez zutela inoiz itxi behar. Legazpiren kasuan, hiru pertsona lanik gabe 
geratu ziren itxieraren ondorioz; Ana Martin, egunkarian lan egiten zuena, eta Marian 
Beitialarrangoitia eta Iñaki Guridi, irratian lan egiten zutenak.
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Abuztuaren 30a

Elgoibarreko jaietan, Jose Manuel Eceolaza Suarez 19 urteko legazpiarrak begia 
galdu zuen gomazko pilotakada batengatik. Une batzuk lehenago, ertzainek Gaztetxea 
hustutzearen aurkako manifestazio bat desegin zuten. Lekukoen arabera, atzean 
geratutako agenteetako batek gomazko pilota bat jaurti zuen Jose Manuel begian 
joaz, taberna batetik edariak hartuta ateratzen ari zela. Hasiera batean, Elgoibarreko 
anbulatorioan artatu zuten, baina, ondoren, Donostiako Arantzazuko Andre Mariaren 
Ospitalera eraman zuten, eta larrialdiko ebakuntza egin zioten. Astebete geroago, alta 
eman zioten.

Irailaren 16a

Irailaren 12ko Lizarrako Akordioaren ondoren, ETAk su-eten mugagabea 
iragarri zuen. 

Azaroaren 11n

Herrizaingo Sailak babesa kendu zien PPko kargudun politikoei.

Azaroaren 1a

Su-eten mugagabea berretsi zuen ETAk komunikatu baten bidez.

1 9 9 9
Otsailaren 6a

Juan Ramon Larrañaga Legazpiko EAko alkateak Iritzi artikulua argitaratu zuen 
Gara egunkarian, Iruñeko alkateen bilerarekin bat eginez, eta Udalei eskatu zien 
“elkarrizketarako eta parte hartzeko elementu izan daitezela, ikuspuntu integratzaile eta 
eraikitzaile batetik, euskal gizartearen aniztasuna eta lurralde historiko bakoitzaren nortasuna 
kontuan har daitezen euskal bakea eta nazioa eraikitzeko orduan”.125

Otsailaren 28a

Javier Balza Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo sailburuak urtarrilean egindako 
adierazpenetan esandakoa errepikatu zuen: “Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak 
babesten ez zituen PSE-EEko eta UAko zinegotziekin neurriak antolatzen hasi gara, PPko 
karguak bakarrik babesten baitzituzten, eta hau ez dut kritika gisa esaten. Laster, kargu 
guztiak Ertzaintzak babestuko ditu berriro “.126

Azaroaren 28a

ETAk su-eten mugagabea hautsi zuen eta abenduaren 3ko data ezarri atentatu 
berriak hasteko. “Euskal Herriko indar etsaiekin hautsi ez izana” egotzi zien EAJri eta EAri, 
eta su-etena haustearen erantzule egin zituen.

_
125
Gara, 99/02/06.

_
126
Elkarrizketa El Diario 
Vasco egunkarian, 
1999/02/28.
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2 0 0 0
Otsailaren 4a

Senideak erakundeak itxialdia eta baraualdia hasi zituen 20:00etan udaletxeko 
plenoen aretoan. Ekintza hau astebururo errepikatuko zen maiatzaren 1ean hasten ziren 
herriko jaietara arte. Helburua gose greban zeuden presoei elkartasuna adieraztea zen.

Uztailaren 26a
EAJ-PNVk aurkeztutako mozio baten ondorioz eta EAren abstentzioarekin, EH 

(Euskal Herritarrok) alderdiak Urretxu, Zumarraga eta Legazpiko udaletan zituen 
zinegotziak udal-gobernuko arduretatik kendu zituzten, EAJ-PNV eta EAren arteko 
gobernu-ituna zegoelako. Herri horietako hiru alkateek ohar bateratu bat atera zuten, 
eta bertan adierazi beharrezkoa zela hautetsi guztiak indarkeriaren aurka agertzea. 
[Gertaera hori baino bi urte lehenago, Lizarra-Garaziko Akordioa sinatu zen, eta akordio 
horrek EAJ-PNV, EA eta EHren arteko lankidetza eremu bat ezarri zuen, 1999ko ekaineko 
udal-hauteskundeetan amaitu zena. 1998ko urritik 2000ko urtarrilera arte, ETAk atentatu 
hilgarririk gabeko su-eten bat bete zuen, Pedro Antonio Blanco teniente koronelaren 
aurka Madrilen, eta otsailean Jorge Diez bizkartzainaren eta Fernando Buesaren aurka 
atentatu zuen arte. Azken hau PSE-EEko bozeramailea zen Eusko Legebiltzarrean eta 
Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta Arabako ahaldun nagusi ohia. Ordutik aurrera, 
hiru indar politikoen arteko harremanak tinkatu egin ziren aipatutako hiru herrietan 
aurkeztutako moziora iritsi arte].

Abuztuaren 8a

Eusko Alkartasunako Juan Ramon Larrañaga Legazpiko alkateak mehatxu gutun 
bat jaso zuen. Eskutitzak LGIren (Legazpiko Gazte Indarra) sinadura darama.

Abuztuaren 10a

Kanpoko beiratea apurtu ondoren, hiru lehergailu su-emaile bota zituzten 
eraikinaren barrura eta Latxartegi auzoko Batzokia erre zuten. Ekintza hau LGI (Legazpiko 
Gazte Indarra) taldearen izenean aldarrikatu zen Donostiako Herri Irratira egindako 
telefono dei baten bidez.

    

La Voz de Galicia-k argitaratutako argazkia 2000/08/10.       
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Irailaren 6a
Goizaldeko 3:30an, EAJko zinegotzi eta alkateorde José Luis Zabaletaren 

etxebizitzaren eta autoaren aurkako hainbat molotov koktelekin atentatua egin zuten, 
LGI taldeak aldarrikatutako ekintza batean. LGIk adierazi zuenez, alkatearen semearen 
aurka egindako ekintza izan zen, zeina Ertzaintzako agentea zen.

Urriaren 23a eta 24a

Ertzaintzak Aitor Zubillaga, Miren Ansorena eta Ramon Garcia atxilotu zituen 
Zumarragan eta Legazpin, Batzokia erretzea, Jose Luis Zabaleta EAJko zinegotziaren 
etxebizitza eta ibilgailuaren aurkako erasoa eta Juan Ramon Larrañaga Legazpiko 
alkateari mehatxu gutun bat bidaltzea egotzita. Urriaren 26an, Aitor Zubillagak, Miren 
Ansorenak eta Ramon Garciak Juan del Olmo Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean 
deklaratu zuten. Fiskalak hirurentzako kartzela-zigorra eskatu zuen arren, Aitor Zubillaga 
bakarrik sartu zen Soto del Realeko espetxean. Epaileak bi milioi pezetako fidantza 
ezarri zion Miren Ansorenari, eta Ramon Garcia fidantzarik gabe atera zen, baina astero 
hurbilen zuen epaitegira agertzera behartu zuen epaileak.

Azaroaren 20a

Joseba Arregi Erostarbe 1997ko ekainaren 19an Frantziako Estatuak gaizkile 
arteko elkartekidetza egotzita ezarritako lau urteko zigorra bete eta urtebetera 
estraditatu zuten Frantziako agintariek. Auzitegi Nazionaleko bigarren Epaitegi Zentraleko 
idazkaritza buru zuen batzorde judizial bat zain zuen Barajasko aireportuan, auzipetu 
zutela jakinarazteko. EFE agentziaren arabera, Arregi Erostarbek ez zituen auzipetzearen 
autoak sinatu eta auzitegiko mediku batek aztertzeari uko egin zion. Ondoren, Soto 
del Realgo kartzelara eraman zuten, Auzitegi Nazionaleko Ismael Moreno epaileak 
deklarazioa hartzeko zain. Auzitegi Nazionaleko iturriek jakitera eman zutenez, 14 auzi 
zituen egiteke, 16 pertsona hil ziren ekintzetan parte hartzegatik, eta ETAko Artapalo 
kolektiboaren barruan, logistikaren eta lehergailuak erabiltzen trebatzearen arduradun 
nagusia izatea leporatzen zioten. Epaitzeke zeuden kasuen artean Zaragozako kuartel-
etxearen aurkako atentatua, 1987ko abenduaren 11koa, 11 pertsona hil zituena, eta 
Guardia Zibilaren Zuzendaritzaren aurkako atentatua zeuden, 1988ko azaroan; ekintza 
horretan haur bat hil eta 22 pertsona zauritu ziren.

Abenduaren 8a

PPk eta PSOEk Askatasunen aldeko eta Terrorismoaren aurkako Akordioa sinatu 
zuten, “Alderdien Legea” edo “Terrorismoaren Aurkako Ituna” izenaz ere ezaguna.

Azaroaren 9a

Aitor Zubillagaren familiak idazki bat argitaratu zuen Gara egunkarian, Legazpin 
egin ziren azken atxiloketen inguruan EH (Euskal Herritarrok) alderdiak bere burua 
zuritzen saiatzea leporatuz.
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2 0 0 1
Ekainaren 22a

Aitor Zubillaga Zurutuza bost milioi pezetako fidantza pean aske utzi zuten. 
Ondoren, ihes egin zuen, Auzitegi Nazionaleko epaiketan ez agertzeko.

2 0 0 2

Martxoaren 8a

Kaputxadun talde batek Zumarragako Herriko Etxearen barruan dauden hamar bat 
pertsona giltzapetu zituen127. Kate bat eta giltzarrapo bat erabili zituzten sozialisten 
egoitzako sarrerako atea ixteko, eta, ondoren, lokalaren fatxadari pintura gorria eta 
horia bota zizkioten. Ertzaintzako agenteak bertaratu ziren, eta katea hautsi zuten, 
giltzapetutako pertsonei irteten uzteko. Eraso horren aurrean, Jesus Eguiguren Gipuzkoako 
PSE-EEko presidenteak esan zuen “Gobernu zentralak (PP) eta Eusko Jaurlaritzak (EAJ-
PNV) liskarrekin” jarraitzen zutela, “Terrorismoari aurre egiteko eta euskal herritarren 
eskubideak babesteko ados jarri beharrean”. Buruzagi sozialistak adierazi zuenez, 
“Euskal edo espainiar erakundeek gu defendatu gabe jarraitzen badute, beste instantzia 
batzuetara joan beharko dugu eta Europan askatasunerako eta bizitzarako eskubidea 
errespetatzen ez duen txoko bat dagoela esan beharko dugu”.128

Apirilaren 29a
Herriko Arranoko kontuak blokeatu eta lokala miatu zuten. Prozesu luze baten 

hasiera da, 2013ko urrian epaiketa izan zuen, eta 2020ko apirilean epaiaren zati bat 
betearazi zen.

Maiatzaren 3a

Baltasar Garzon epaileak Batasunari egotzi zion kale borrokako 50 bat ekintzek 
eragindako kalteen erantzukizun zibil solidarioa, eta 24 milioi euro eskatu zizkion. 
Zenbateko horren bermea aurkeztu ez zuenez, hurrengo egunean 109 banku-konturen 
saldoak blokeatu eta 75 herriko taberna eta elkartetako lokalak enbargatzeko agindua 
eman zuen.

Urriaren 9a

Félix Ramón Gil Ostoaga Langraiz Okako espetxetik irten zen, Legazpira itzuli zen 
ilobaren urtebetetze egunean, eta anaiaren etxera joan zen bizitzera, baldintzapeko 

_
127
2008ra arte Legazpiko 
sozialistak Zumarra-
ga-Urretxu-Zumarra 
eskualdeko elkarteko kide 
ziren, egoitza azken herri 
horretan zuten eta tokiko 
politikei buruzko eraba-
kiak hartzeko autonomia 
zeukaten.

_
128
El País. 2002/03/11.
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askatasunean geratu ondoren, Ruth Alonso Bilboko Espetxe Zaintzako epaileak hala 
erabakita. Epailearen erabakiak polemika handia sortu zuen esparru politiko eta 
juridikoetan, baina Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak magistratua babestean 
eta bere ekintza legeriaren araberakoa izan zela ziurtatzean amaitu zen polemika. 
Langraiz Okako (Araba) espetxeko psikologoaren txostenaren arabera, Gil Ostoagak 
“ideologiagatik” egin zituen atentatuak, baina orain onartzen zuen “planteamenduak 
aldatu” egin zirela, “Helburu berak lortzeko beste bide batzuk zeudelako”, bide politikoak. 
Ruth Alonso epaileak honakoa dio: “Oso gogorra da, baina sarraskiak kanpoan daudenek 
egiten dituzte, ez baldintzapeko askatasuna eskatzen didanak, eta, gainera, badakit ez dagoela 
ados atentatuekin…”.

Urriaren 31

Herrizaingo Sailak debekatu egin zuen Legazpin presoei elkartasuna adierazteko 
ekitaldi bat egitea. Felix Ramon Gil Ostoagak parte hartu behar zuen, Bilboko espetxeratuen 
zaintzako epaile Ruth Alonsok aske utzi berri baitzuen. Eusko Jaurlaritzako iturriek azaldu 
zutenez, Gil Ostoaga bertaratzeak eta omenaldi publikoa egiteak “indargabetu” egiten 
zuen ekitaldiaren jatorrizko deialdia, “Terrorismoa goraipatzeko” delitua gertatzeko 
aukera baitzegoen.129

Egun horretan bertan, Francisco Gil Ostoagak, preso ohiaren anaiak, salaketa 
aurkeztu zuen Legazpiko Bake Epaitegian, Bergarako Epaitegira bidali zena. Bertan, 
berak eta bere familiak azken hilabetean etengabe irainak eta mehatxuak jaso zituzten 
deien telefono-zenbakiak aurkeztu zituen, non bizi ziren bazekitela eta etxepean hilko 
zituztela esanez jasotako deiak.

Azaroaren 23a

Felix Ramon Gil Ostoagaren gorpua aurkitu zuten Legazpiko plater tiro-zelaian, bere 
anaiaren eskopeta baten ondoan, bularrean tiro bat zuela. Autopsiaren lehen emaitzen 
arabera, bere buruaz beste egin zuen, baina epaileak sumarioa sekretupean utzi eta 
ikerketa jarraitu zuen. Langraiz Okako (Gasteiz) espetxeko psikologoaren txostenaren 
arabera, Gil Ostoagak bere buruaz beste egiteko bi saiakera egin zituen preso zegoen 
bitartean: bata, Kordobako espetxean, eta bestea, Langraiz Okako espetxean zegoela, 
ETAren azken su etenean lekualdatu zuten espetxean. Saiakera horiek, dirudienez, 
emazteaz banandu ondoren igaro zuen depresioak eragin zituen. Bi saiakeretan 
pilulak hartu zituen. Auzitegiko medikuaren azterketaren arabera, Gil Ostoagak ustez 
eskopetaren katua sakatzeko erabili zuen eskua zurrunduta zegoen, ikerketako iturrien 
arabera. Hil aurretik, nebaren etxetik irten zen haren eskopetarekin eta hiru posta-
kartutxorekin. Giltzak etxe barruan utzi zituen. Gilen familiak espetxetik atera zenetik 
jasan zituen “mehatxuak” salatu zituen Donostian, eta inguruan “jende arraroa” ikustea 
ohikoa zela gaineratu zuen. Senideak bigarren autopsia bat eskatzea aztertzen zuten, 
baina azkenean ez zuten egin.

Arratsaldean, ehunka lagunek manifestazioa egin zuten Legazpiko kaleetan zehar, 
Ramon Gil Ostoagagatik minutu bateko isilunea ekitaldi politiko batean egin ostean. 
Udaletxeko balkoian, “Gil Ostoaga Espainiak eraila” leloa zuen pankarta bat eskegi 
zen, xingola beltza zuen ikurrina baten ondoan. Euskal Herriko hainbat herrietan ere 
protestak egin ziren. Elgoibarren zortzi pertsona atxilotu zituzten Ertzaintzaren aurrean 
identifikatu nahi ez izateagatik.

Azaroaren 26a

Francisco Gil Ostoagak aurreko salaketa zabaltzen zuten mehatxu berriak aurkeztu 
zituen. Oraingo honetan, bederatzi telefono-deik Felix Ramon Gilen heriotza aipatzen 

_
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zuten, familiaren sufrimenduan sakonduz.

Azaroaren 27a

Felix Ramon Gil Ostoagaren heriotzagatik deitutako udalbatzarrera EA-EAJko 
sei zinegotziak eta Sozialista Abertzaleak-eko laurak joan ziren, baina ez PSE-EEko bi 
zinegotziak, ezta PPk duen bakarra ere. Lehenengo bi taldeek beren mozioa aurkeztu 
zuten. EA-EAJk deitoratu egin zuen Ramon Gilek kartzelatik “legez ezarritakoaren 
arabera” atera ostean jasan zuen “presio politiko eta mediatikoa”, eta, era berean, 
kritikatu egin zuen “ETAk euskal gizarteari egiten dion presioa”, eta “Borroka armatua 
bertan behera uzteko” eskatu zioten. Ezker abertzaleko udal taldeak, era berean, preso 
ohia herriko “seme kutun” izenda zezatela eskatu zuen mozioan. SA-en abstentzioarekin 
lehenengo mozioa gehiengoz onartua izan ondoren, ez zen bigarrena bozkatzera iritsi, 
eta horrek bigarren mozioarekin bat egiten zuen publikoaren kexu eta txistuak eragin 
zituen; izan ere, bi pankarta zeramatzaten euskaraz, kondenaren hiru laurdenak beteak 
zituzten presoen askatasunaren alde eta “Ramon eraila. Herria zurekin.”. EA-PNVko 
kideak iraindu eta arrautzak jaurti zizkieten (“espainiarrak”, “nazkagarriak”) baita kazetari 
batzuen aurka ere (“manipulatzaileak”, “lotsagabeak”, “hiltzaileak”, “putreak”…), alde egin 
zezatela eskatuz.130

Abenduaren 10a

Cabo Verden hil zen Angel Mari Lete Etxaniz flebitis baten ondorioz. Bere gorpuzkiak 
ez ziren aberriratu 2003ko abendura arte.

2 0 0 3
Urtarrilaren 20a

Patxi Gilek honako testigantza aurkeztu zuen, eta Bake Epaitegiko funtzionarioak 
idatzi: “Urriaren amaieran edo azaroaren hasieran, anaia Legazpin zegoen norbait 
atzetik zihoakiola konturatu zenean. Kantoi bat pasa eta herriko Arranon sartu zen. 
Atzetik zihoakion pertsona bertara sartzera zihoala, heldu eta miatu egin zuela, eta 
armatuta zegoela konturatu zela. Une horretan Udaltzaingoari deitu zioten ezezaguna 
identifikatzeko. Udaltzaingoak, berak zekiela, ez zuela identifikatu, edo ahoz baino ez 
zuela egin, inolako egiaztapenik gabe, eta, ondoren, pertsona hori auto batean sartu zela 
beste batekin, eta handik alde egin zutela. Anaia kartzelatik irten zenetik jarraitua izaten 
ari zela”.

Salaketa horretan bertan, gero Bergarako Epaitegira bidali zena, Patxi Gilek 
etxean jaso zuen gutun bat aurkeztu zuen, Oiartzunen zigilatuta eta inolako igorpen 
izenik, sinadurarik edo identifikaziorik gabe. Gutun horretan, bi ertzainen izenak eta 
Intxaurrondoko kuarteleko guardia zibil baten presentzia aipatzen ziren. “Ia egunero 
egon dira Legazpin, eta Ramon hil aurreko egunean harekin hitz egiten aritu ziren”.

Otsailaren 19a

Askatasunaren Aldeko eta Terrorismoaren Aurkako Itunaren jarraipen batzordeak 
[2000an sinatu zen], Diputatuen Kongresuan bilduta, PPren Gobernuaren eta PSOEren 
arteko akordioa ziurtatu zuen, terrorismoagatik ezarritako zigorrak 40 urtera arte luzatu 
eta espetxe-onurak lortzea oztopatzeko. Hala jakinarazi dute Jesus Caldera PSOEko 

_
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bozeramaileak eta Javier Arenas PPko idazkari nagusiak. Azken horrek “ETAri erantzun”131 
gisa aipatzen du akordioa, Joseba Pagazaurtunduari (45 urte) Andoainen egindako azken 
atentatu hilgarriaren ostean.

Otsailaren 20a

Guardia Zibilak Euskaldunon Egunkaria-ko hamar zuzendaritza kide atxilotu eta 
euskaraz argitaratzen zen egunkari bakarra itxi zuen, Juan del Olmo epailearen aginduz, 
“ETAren tresna” izatea egotzita. Atxilotuetako seik torturatu egin zituztela salatu zuten. 
Legazpiren kasuan, lau pertsona geratu ziren lanik gabe egunkariaren itxieraren 
ondorioz: Nekane Gonzalez, Amalia Garcia, Maria Garcia eta Iker Balenciaga. 2010eko 
apirilaren 12an, itxi eta 7 urtera, Auzitegi Nazionalak auzipetu guztiak absolbitu zituen 
eta salaketak inolako frogatan sostengurik ez zeukala eta egunkaria ixteko arrazoirik ez 
zegoela adierazi zuen.

Ekainaren 14a

Alderdi Sozialistaren Zumarragako egoitzari eraso zioten, Bidezahar kalean, gaueko 
hamabi eta erdiak aldera, etxeko lehergailu batekin. Erasoak kalte arinak eta eraikinaren 
atzeko aldean belztua eragin zuen.

2 0 0 4
Abuztuaren 3a

Ignacio De Juana Chaos kartzelatik atera zen 18 urte eta erdiko zigorra bete ostean 
(justiziak 3.000 urteko zigorra ezarri zion 25 hilketa egin ondoren).

Abendua

JA.H.G., 51 urtekoa, Guardia Zibileko hildako teniente baten semea, salatu eta 60 
euroko isuna ordaintzera kondenatu zuten, Ramon Gilen familia iraindu eta haien etxera 
“dei maltzurrak” egiteagatik, “hiltzaileak” zirela esanez. JA.H.G. k uko egin zion jarri zioten 
isuna ordaintzeari, eta auzitegiek, 2005ean, dagokion pentsioaren zati proportzionala 
atxikitzeko agindua eskatu zuten, 60 euro bete arte.

Abendua

Iñaki De Juana Chaosek bi gutun argitaratu zituen Gara egunkarian, Valdemoro, 
Jaén eta Puerto II espetxeetako zuzendariak, Jesús Eladio del Rey Reguillo, Manuel 
Martínez Cano eta Antonio Diego Martín, hurrenez hurren, torturatzaileak zirela salatuz, 
baita Francisco Sanz Malagako espetxeko zuzendariordeari eta Miguel Angel Rodriguez 
Algecirasko espetxeko zuzendari ohiari. Abenduaren 1ean argitaratutako lehen gutunak, 
“Ezkutua” izenekoak, adierazten du “etsaia dela Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduan 
(MLNV) sartuta ez dagoen oro”, eta politikari ustelak eta epaile prebarikatzaileak aipatzen 
ditu, torturaren profesionalak direla esanez. “Atera itzazue zuen esku zikinak Euskal 
Herritik, bai atera itzazue, beste bide batek sufrimendu gehiago baino ez baitu eragingo, 
edo etorkizunak, haiek gabe geratu zinetela erakutsiko du zalantzarik gabe”. Abenduaren 
30ean “Gallizo” izeneko beste gutun bat argitaratu zuen, eta bost espetxe-zuzendariei 
“mota guztietako tortura eta tratu txarrak” egozten zizkien bertan.

  

_
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2 0 0 5
Abuztuaren 10a

Iñaki De Juana Chaos Santiago Pedraz epaileak auzipetu egin zuen, talde armatuko 
kide izatea eta Gara-n abenduan argitaratutako artikuluetan mehatxu terroristak egitea 
leporatuta, bertan espetxeetako bost funtzionario torturatzaileak zirela salatu zuen. 
Epaileak behin-behineko espetxealdia ezarri zion akusatuari. Pedrazek De Juana auzipetu 
zuen gertaera horiengatik, uztailean Auzitegi Nazionaleko penaleko Salaren lehen 
sekzioak hura auzipetzeko agindua eman eta Pedraz epaileak berak auziaren instrukzioan 
delitu-zantzurik ikusi ez eta sumarioa De Juana auzipetu gabe amaitzea ebatzi ondoren. 
Hala, Fernando Grande-Marlaska, kasuaren aurreko epaileak erabakitako espetxealdi-
neurria baliogabetu, eta Fiskaltzaren eskaera jarraituz, ETAko kidearen espetxeratzea 
agindu zuen bi gutunekin lotura zuten delituengatik.

2 0 0 6
Martxoaren 22a

ETA-k su-eten iraunkorra iragarri zuen “Euskal Herrian prozesu demokratiko bat 
bultzatzeko”. Martxoaren 24an, ostirala, ezarri zen su-etenari hasiera emango zion data, 
ohar batean.

Uztailaren 16a

Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”en lagun eta lankideek, tartean Miren eta 
Mikel Amilibiak, omenaldia egin zioten Donostian, ETApm-ko buruzagi izan zenaren 
desagerpenaren hogeita hamargarren urteurrena zela eta. Omenaldia Oteizaren 
eskulturaren ondoan egin zen, Donostiako Pasealeku Berrian.

Abuztuaren 5a

Ezezagun batzuk Lekanazpi elkartea eraso zuten kristalak apurtuz.

Azaroaren 13a

Goizaldean, Zumarragako (Gipuzkoa) sozialisten egoitzari eraso egin zioten 
ezezagun batzuek, likido sukoiekin. Erasoaren arduradunek likido kantitate txiki bat isuri 
eta su eman zioten herriko etxearen sarreran, atea belztuz. Erasoaren berri izan ostean, 
Miguel Buen Gipuzkoako Alderdi Sozialistako idazkari nagusiak “zentzugabekeria hori 
gelditu” eta “duela ia bi urte Anoetan agindu bezala indarkeria kaleetatik ateratzeko “ 
eskatu zion Arnaldo Otegi Batasunako bozeramaileari.

Abenduaren 30a

Goizeko bederatziak aldera, eta Madrilgo Barajas aireportuko 4. terminalaren 
aurka eraso zuen ETAk, 4. terminaleko aparkalekuetako batean (D modulua) jarritako 
bonba-furgoneta batekin. Leherketa bortitzak bi pertsona hil, hogei bat zauritu eta 
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aireportuko azpiegituretan kalte handiak eragin zituen, baita hegaldiak eten eta atzeratu 
ere. Maila politikoan, atentatua Espainiako Gobernuaren eta ETAren bake prozesuaren 
testuinguruan gertatu da, hilabete batzuk lehenago ETAk “su-eten” iraunkorra aldarrikatu 
baitzuen.

2 0 0 7
Auzitegi Nazionalak 26 urteko kartzela-zigorra ezarri zion Joseba Arregi Erostarberi, 

1990ean Manuel Olivencia Expo 92 Sevillako komisario nagusiari bonba-pakete bat 
bidaltzeagatik; beraz, espetxean egon beharko 80 urte bete eta harago.

Abenduaren 31

Kepa Solana Arrondo presoari eraso egin zion preso arrunt batek zigorra betetzen 
ari den Puerto de Santamariako espetxean. Bere seme Enekoren arabera, Kepa Solana 
patioan paseatzen ari zen bitartean, beste preso batek, guardia zibil baten semeak, 
atzetik jo eta objektu zorrotz bat sartu zion lepoan. Zauriaren ondorioz, odol asko galdu 
zuen eta ebakuntzak egin zizkioten.

2 0 0 8
Urtarrilaren 29a

Estatuko Fiskaltzak egoitzak ixtea eta EHAKren kontuak bahitzea eskatu zuen, baita 
hautagaitzak aurkeztea debekatzeko kautelazko neurriak ere. Otsailaren 8an, Baltasar 
Garzon epaileak EAE/ANVren eta EHAKren jarduera eten zuen. Hainbat pertsona atxilotu 
zituzten eta zenbait egoitza miatu.

Otsailaren 24a

Marian Beitialarrangoitia Hernaniko alkate legazpiarrak Auzitegi Nazionalean 
deklaratu zuen, Iruñean egindako ekitaldi batean, Guardia Zibilak ETAko kide izateagatik 
atxilotu zituen Portu eta Sarasolaren oroimenez txalo bat eskatzeagatik. Beitialarrangoitia 
Santiago Pedraz epailearen aurrean deklaratzera deitu zuten terrorismoa goratzeagatik.

Martxoaren 7a

13:30ak aldera, AP-1 autobideko Bidelaneko eta PSE-EEko zinegotzi ohia, Isaias 
Carrasco Miguel (42 urte, bi alaba eta seme baten aita), hil zuen ETAk Navas de Tolosa 
kalean, bere emazte (Maria Angeles Romero) eta alaba zaharrenarengandik (Sandra) 
metro gutxira. Pertsona bat Isaias Carrasco lanera zihoan ibilgailura hurbildu zen eta 
bost aldiz egin zion tiro bertatik bertara. Larriki zaurituta, 13:50ean ospitaleratu zuten, 
baina bihotz-biriken bi geldialdi izan ostean, hil egin zen.
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—

“Garai batean Sandrarekin lan egin nuen Elgoibarreko ordainlekuan, inoiz ez genuen 
gaiari buruz hitz egin (bere aitaren hilketari buruz), baina nik banekien nor zen, eta uste dut 
berak jakingo zuela ni nor nintzen (...) eta oso ondo, errespetuz eta ondo. Nik zintzotasunetik 
hitz egingo nuke berarekin gai horiei buruz, eta sentimendu guztiarekin gainera, aukera 
izango banu... Zure aitari egin ziotena, ba (bidegabea izan zen) “.132

Maiatzaren 7a

Legazpiko udalbatzak, EAJ-PNV, PSE-EE, EA eta EBko kideetako baten botoekin, 
indarkeria gaitzesten ez zuten zinegotzien dimisioa eskatzen zuen “mozio etikoa” onartu 
zuten. Horren ostean, publikoko zenbaitek irainak eta mehatxuak bota zizkieten mozioa 
onartu zuten alderdiei. EAE/ANVk aurka bozkatu zuen eta EB/Aralar alderdiko beste 
kidea abstenitu egin zen.

Ekaina

Iñaki de Juana Chaos presoak gose greba mugagabea hasi zuen, hirugarrena azken 
bi urteetan, Askatasuna presoen aldeko kolektiboaren arabera, bere familiari eta bere 
buruari egiten ari ziren” Presio eta intoxikazio kanpaina mediatiko onartezinagatik “. 
Biktimei eman beharreko kalte-ordainei aurre ez egiteko jabetzak ezkutatzen ari zela 
esaten zuten albisteei erreferentzia eginez.

Irailaren 25a

Frantziako Poliziak Aitor Zubillaga atxilotu zuen Zuberoan, Auzitegi Nazionaleko 
Penaleko Lehen Atalak Espainian terrorismo delituengatik eta armak legez kanpo 
edukitzeagatik epaitua izan zedin jarri zuen euro aginduagatik.

Irailaren 27a

Ezezagunek Legazpiko Herriko Etxeari pintura hori eta gorriz erasotzen diote 
inauguratu aurretik.

Irailaren 28a

Legazpiko militantzia sozialistak eskatuta, Lau-Bide auzoko PSE-EEren egoitza 
inauguratu zuten. Patxi Lopez inaugurazioan izan zen.

Abenduaren 18a

Polizia Nazionaleko agenteek, Nazioarteko Polizia Lankidetzako Unitatean 
adskribatuak, Unai Fano Aldasoro, Aitor Zubillaga Zurutuza eta Maria Lizarraga Merino 
ustezko ETAko kideak Espainiara eraman zituzten, Auzitegi Nazionalak terrorismo-
delituengatik eskatuta.

 

_
132
Kepa Solanari egindako 
elkarrizketatik ateratako 
zatia.
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2 0 0 9
Otsailaren 3a

Auzitegi Nazionaleko Penaleko Salaren Hirugarren Atalak absolbitu egin zuen 
Aitor Zubillaga Zurutuza, haren aurka zegoen froga bakarra gutun bat zela iritzita. Gutun 
horretan, ertzain baten etxebizitza eta ibilgailua erre zituela eta bere burua errudun 
agertzen zuen, “Neska-lagun ohia txundituta uzteko”.133

Otsailaren 8a

Auzitegi Gorenak D3M eta Askatasunaren hautagaitzak baliogabetu zituen, eta 
Auzitegi Konstituzionalak hilaren 12an berretsi.

Martxoaren 4a

Espainiako Poliziak Aitor Zubillaga legazpiarra berriz atxilotu du NANa berritzen 
ari zenean, bilatzeko eta atxilotzeko agindu bat zegoela argudiatuz. Poliziaren iturrien 
arabera, euroaginduaz gain, haren aurkako beste auzi batzuk ere bazeuden. Atxilotuaren 
abokatuek Habeas Corpus delakoa eskatu zuten, legez kanpoko atxiloketa zelako 
ustearekin, eta handik gutxira aske utzi zuten.

Uztailaren 7a

Presioa egon zen EAE/ANVren udal-gobernua kanporatzeko zentsura-mozio bat 
aurkezteko.

2 0 1 0
Otsaila

Marian Beitialarrangoitia Hernaniko alkate legazpiarrari urtebeteko kartzela zigorra 
eta zazpi urteko gaitasun gabetzea ezarri zizkion Auzitegi Nazionalak, “Terrorismoa 
goratzea” egotzita.

Martxoaren 1a

Belfasteko auzitegi batek Ignacio de Juana Chaos Espainiara estraditatzea 
onartu zuen.

Maiatzaren 22a

Udalbatzaren erabaki baten ondoren, Antonio de Frutos Sualdea izena jarri zioten 
Valtiendas herriko (Segovia) Caserío Sanjosé auzuneko plaza nagusiari, bertan jaio bait zen 
guardia zibil hori. 1976an hil zen Legazpin, ETAren lehergailu batek jota.

Azaroaren 5a

Memoriaren autobusa134 Legazpira iritsi zen. Memoriaren inguruko hitzaldiak 
antolatu ziren eta “Izarren Argia” filma proiektatu zen.

_

133
Europa Press 
2013/06/26..

_
134
Memoria berreskuratzea 
eta frankismoaren bikti-
mak omentzea helburu 
zuen ekimena
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2 0 1 1
Urtarrilaren 10a

ETAk su-eten “iraunkor, orokor eta nazioarteko komunitateak egiaztatzeko 
modukoa” iragarri zuen.

Apirilaren 28a

ETAk enpresaburuen elkarteei jakinarazi zien estortsio ekonomikoa, “iraultza 
zerga” deitua, bertan behera uzten zuela.

Urriaren 20a

Kofi Annanek [Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia 1997 eta 2006 artean] 
zuzendutako nazioarteko pertsona ezagunek “Aieteko Adierazpena” egin eta hiru egun 
ondoren ETAren adierazpena:

ETAk jarduera armatua behin betiko uztea erabaki du. ETAk Espainiako eta 
Frantziako gobernuei deia egiten die elkarrizketa zuzeneko prozesu bat egin dezaten, 
gatazkak sortu dituen ondorioak konpontzeko xedearekin modu horretan konfrontazio 
armatua gainditzeko. Adierazpen historiko honekin ETAk bere konpromiso argi, irmo eta 
behin betikoa erakusten du.

Martxoaren 20a

Goierri Garaiako bizilagunak Parot Doktrinaren aurkako manifestazioa egin zuten 
Legazpin, Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegian Inés Riosen kasuari buruz egindako 
epaiketaren azken bistarekin batera.

Maiatzaren 15a

Haztegi Ikastolako fatxada batean margoketa agertu zen: “Parot legea, dispertsioa... 
hau al da zuen bakea?”.

Ekainaren 26a

Frantziako Poliziak 35 urteko Aitor Zubillaga atxilotu zuen Saran (Lapurdi), 
Espainiako Poliziarekin elkarlanean, Auzitegi Nazionalak atxilotzeko eta entregatzeko 
euro agindua eman ostean, 2000. urtean egindako bi delitu egotzita: Legazpiko alkateari 
mehatxu gutun bat bidaltzea eta Gazte Indarra-LGIk bere gain hartu zuen herriko 
Batzokiaren aurka hiru lehergailu su-eragile botatzea. Paueko epaitegiak ez zuen agindua 
onartu eta bi egun geroago aske utzi zuten.

Urriaren 8a

Estatuko Segurtasun Indarrek Herrira-ren (2012an sortutako Preso Politikoen 
Defentsarako Erakundea) aurka egindako polizia-operazioaren aurkako mozioa onartu 
zuen Udalbatzak.
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Urriaren 14a

Segiko kide izatea egotzita 2009ko sarekadan atxilotutako 40 gazteren aurkako 
epaiketa hasi zen Madrilen.

2 0 1 2
Uztailak 31
“Dignidad y Justicia” elkarteak salaketa bat aurkeztu zuen Audientzia Nazionalean, 

Legazpin, San Ignazioko festetan, Josu Mujikari omenaldi bat egin zitzaiolako. 

2 0 1 3
Apirilaren 20a

Goizaldeko 2.15 aldera bi zaborrontzi erre zituzten Latxartegin eta San Inazio 
auzoan. Bi egun geroago, goizeko lehen orduan, lau molotov koktel aurkitu zituzten 
San Martin auzoko Olazabal Institutuaren kanpoaldean. Ertzaintzak su emandako bi 
zaborrontzien erretzearekin lotu zuen.

2 0 1 6
Urte honetan, Bizikidetza Mahaia sortu zen Legazpiko Udalean, Baketik 

Fundazioaren laguntzarekin.

Azaroaren 10a

Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek osatutako Bizikidetza Mahaiak 
memoriaren eguna ospatzeko lehenengo adierazpen instituzionala sinatu eta argitaratu 
zuen:

—

Legazpiko Udalean “Memoriaren Eguna” ospatzen dugu. Ospakizun horretan, euskal 
erakundeok herritar guztiak gonbidatu nahi ditugu iragana ez ahaztera, gizarte osoak 
nozitutako ondorio mingarriak eta, bereziki biktima guztiek jasandako oinaze eta sufrimendu 
bidegabearen aitortza egitea beharrezkoa delako. Biktimei elkartasuna, hurbiltasuna, egia, 
aitortza eta ordaina zor diegu.

Era berean, memoriarekin dugun hitzordu honetan, elkarrizketa plurala eta hausnarketa 
kritikoa sustatzea da helburua, inoiz errepikatu behar ez duen iraganari buruz, Euskadiren 
orainerako eta etorkizunerako bizikidetza ezartzeko borondate eraikitzailea partekatuz, 
ideia-aniztasunaren errespetuan, printzipio demokratikoetan eta giza eskubideen defentsan 
oinarrituta.
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Hori dela eta, honako hau baieztatzen dugu:

• gure artean “inoiz gehiago” ez dela indarkeria- eta terrorismo-adierazpenik gertatu 
edo justifikatu behar;

• giza eskubideak urratzen dituen edozein mehatxuk gure erabateko oposizioa 
izango duela;

• Euskadirentzat orainerako eta etorkizunerako dugun borondatea bide baketsu 
eta demokratikoetan sakontzea dela, hori delako bizikidetza aske eta baketsua 
eraikitzeko formula bakarra.

2 0 1 7
Azaroa

Udaleko Bizikidetza Mahaiak Herritarren Foroa bultzatu zuen. Foro hau modu 
diskretuan hilean behin biltzen hasten da, gertatutakoan sakondu eta, horrela, udalerri 
mailako bizikidetzaren arloan aurrera egin ahal izateko.

Abenduaren 18a

Kriminologiaren Euskal Institutuak “Euskadin 1960-2014 bitartean izandako tortura 
eta tratu txarrak ikertzeko proiektua” aurkeztu du, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, 
Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiaren enkarguz. Ikerketa horren arabera, 
4.113 pertsonak ( % 17 emakumeak eta % 83 gizonak) salatu dute publikoki eta/edo 
judizialki polizia-funtzionario publikoengandik tratu txarrak eta/edo torturak jasan 
zituztela.

2 0 1 8
Apirilaren 20a

Egun honetan eta hurrengoetan, hedabideek, ETAk egindako kalteari buruzko bi 
adierazpen argitaratu eta xehatu zituzten, Euskal Herriari135 zuzenduak, eta adierazpen 
horien edukiari buruzko eztabaida hasi zen.

—

(…) Sufrimendu neurrigabea. ETAk onartzen du min horretan daukan erantzukizun 
zuzena, eta adierazi nahi du hori guztia ez zela inoiz gertatu behar, edo ez zela hainbeste 
denboran luzatu behar. Min handia eragin dugu, konponbiderik ez duten kalte asko barne. 
Errespetua erakutsi nahi diegu gatazkan kaltetuak izan diren heinean, ETAren ekintzak eragin 
dituzten hildako, zauritu eta biktimei. Benetan sentitzen dugu. Akatsen edo erabaki okerren 
ondorioz, ETAk gatazkan parte-hartze zuzenik ez zuten biktimak eragin ditu. Gure jardunak 
inolako erantzukizunik ez zuten herritarrak kaltetu ditu. Era berean, atzera bueltarik ez duten 
kalte larriak eragin ditugu. Pertsona horiei eta haien senitartekoei barkamena eskatzen diegu. 

_
135
Gara 2018/04/20, 5. or. 
“ETAEuskal Herriari: 
egindako kalteari buruzko 
adierazpena” eta “egin-
dako kalteari buruzko 
adierazpenaren azal-
pen-oharra” (biak 2018ko 
apirilaren 8koak). 
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Nahiago genuke horrelako ezer gertatu izan ez balitz, askatasunak eta bakeak Euskal Herrian 
sustraiak aspaldi bota izan balituzte.(...) Etorkizunari begira, adiskidetzea da Euskal Herrian 
egin beharreko lanetako bat.

Maiatzaren 3a

Genevako Henri Dunant Centre-ren egoitzan “ETAk Euskal Herriari egindako azken 
adierazpena” argitaratu zen. Bertan, ETA erakundeak “ziklo historikoa eta erakundearen 
eginkizuna amaitutzat” jo zituen. “ETAk bere egitura guztiak desegin ditu” eta “jarduera 
politiko guztia amaitutzat” eman du. David Harland zentroko zuzendariak adierazi 
zuenez, “Gaur maiatzak 3, 14:00etan, ETA desagertu egin da”. 

Maiatzaren 4a

Goizean, Kanbon, Arnaga etxaldean, ETAren amaierari buruzko ekitaldia egin zen, 
nazioarteko presentziarekin eta ikusmin mediatikoarekin. Euskal Mankomunitateko 
lehendakari eta Baionako alkate Jean Rene Etchegarayk anfitrioi lanak egin zituen. Irati 
Agorria Cuevasek, Cuathémoc Cardenasek, Jonathan Powellek eta Michel Camdessusek 
“Arnagako Adierazpena” irakurri zuten. Hona hemen adierazpen horren laburpena: 

—

Aieteko Adierazpena egin zenetik ia zazpi urte igaro diren honetan, aurrerapauso 
garrantzitsuak eman dira, (…) baina gai garrantzitsuak konpontzeke daude oraindik, hala 
nola preso eta ihesean dauden pertsonenak, eta ahalegin iraunkorrak egin behar dira 
eskualdeko bizitza, egunerokoa eta politikoa, erabat normalizatzeko. Beste ezeren gainetik, 
adiskidetze prozesu bat dugu aurrean. Zauri sakonek diraute; familia eta komunitateak 
zatiturik jarraitzen dute. Ahalegin handiagoa egin behar da biktima guztiak aitortzeko eta 
hartatzeko. Horretarako, alderdi guztiak zintzotasunez egin behar diote aurre iraganari, eta 
eskuzabaltasuna beharko da zauriak sendatu eta komunitate partekatu bat berreraikitzeko. 

Ia ordu berean, Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidenteak berretsi zuen 
“ETA desagertu egiten da, baina, esan dudan bezala, bere krimenak ikertzen, delituak epaitzen 
eta ezarritako zigorrak betearazten jarraituko dugu”, eta, beraz, ez dela salbuespenezko 
neurrietan aldaketarik izango. “Ez dute ezer lortuko desagerpena iragartzeagatik” esaten 
zuen, eta Iñigo Mendez de Vigo Gobernuko bozeramaileak gauza bera adierazi zuen hitz 
hauekin: “Gobernuak ez du espetxe politika aldatuko”.

Arratsaldean, Uxue Barkos Nafarroako presidenteak eta Iñigo Urkullu 
lehendakariak agiri bateratu baten berri eman zuten Bertizko Jaurerrian: “Bizikidetza 
sendotzeko proposamen eta konpromiso partekatuak, ETAk behin betiko desagertuko 
dela iragarri ondoren”. Biek uste dute ETA ez zela inoiz existitu behar, haren biktimak 
ez zirela inoiz gertatu behar, eta oinarriak jarri behar direla halakorik berriro gerta ez 
dadin. Epe laburreko helburuetan bi azpimarratu zituzten: gutxienekoen kontakizun 
partekatua egitea, “Iraganari buruzko hausnarketa kritiko orokorra” barne, eta espetxe-
politika testuinguru berrira egokitzea.

Ekainaren 27a

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente berriak onartu du bere mahai 
gainean dagoela 70 urte baino gehiago dituzten edo gaixotasun terminala duten ETAko 
presoak Euskal Herriko kartzeletara hurbiltzeko aukera, tartean Joseba Arregi Erostarbe. 
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Abenduaren 31n

Jose Arregi Erostarbe presoa Villenako espetxetik (Alacant) Villabonakora (Asturias) 
lekualdatzea baieztatu zuten. “Erabakiak Terrorismoaren Biktimen Elkartea (AVT) 
haserrarazi zuen eta Pedro Sanchezen Exekutiboak hitza ez zuela bete salatu zuen, 
agintaldiaren hasieran presoen hurbilketak odol delituengatik zigorrik ez zutenetara 
mugatu zituelako”.136

Iraila

Legazpiko Udaleko Bizikidetza Mahaiak Argituz elkarteari “Memoria partekatu 
baterantz” txostena eskatu dio, udal-eremuan memoria eta bizikidetza eraikitzen jarraitu 
ahal izateko.

Urriaren 19a

ETAk Legazpin 1988an eraildako Juan José Pacheco Cano ertzainaren heriotzaren 
30. urteurrenean, Tolosako terrorismoaren biktimen omenezko monolitoan omenaldia 
egin zitzaion. Ekitaldian Eusko Jaurlaritzako eta Tolosako Udaleko ordezkariek parte 
hartu zuten, baita Erne sindikatuko ertzainek ere.

Diario Vasco-k argitaratutako argazkia 2018/10/20. 

_
136
Noticias de Gipuzkoa 
2019/12/31.
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2 0 2 0
Urtarrilaren 20a
“Memoria partekatu baterantz” txostenaren lehen zirriborroa Legazpiko Udaleko 

Bizikidetza Mahaian aurkeztu zuen erredakzio-talde honek.

Apirila

Auzitegi Nazionaleko betearazpen saila 107 “Herriko Taberna” ixten hasi zen, 2014an 
Batasunako 20 burukide zigortu zituen epaian adierazi zirenak; “ETA establezimendu 
horien bitartez finantzatzeagatik”.137 Zigorra urtebete geroago berretsi zuen Auzitegi 
Gorenak. Legazpiko “Arrano Taberna” apirilaren 29an konfiskatu zuten, eta miaketa baten 
ondoren, establezimenduko kontu guztiak blokeatu zituzten. Zigorraren betearazpena 
ez da oraindik gauzatu, baina establezimenduak sortzen dituen gastu ekonomikoak 
Legazpi Eginez Elkarteak bere gain hartzen jarraitzen du, hura baita lokalaren jabegoa 
zuena konfiskatu zuten arte; egoerak lokala alokatu edo saltzea galarazten die. 

2 0 2 1
Otsailaren 8a

Legazpiko Udaleko Bizikidetza Mahaian txostenaren irakurketa partekatua egin 
ondoren, eta ekarpenak egiteko eta akatsak zuzentzeko prozesu berri baten ondoren, 
erredakzio-talde honek “Memoria partekatu baterantz” behin betiko argitalpena 
entregatu du.

_
137 
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Hemen amaitzen da “1956tik 2021era Legazpin izandako giza eskubideen urraketei 
eta indarkeriazko gertaerei buruzko txostena”, baina horrek ez du esan nahi amaitutzat 
eman daitekeenik Memoria partekatu baterantz-ko bide luzea, aurrera pausoak ematen 
jarraitzea eskatzen diguna. Oroimen soziala, bere zentzurik sakonenean, ez da egun 
jakin batean amaiera daukan prozesu bat, ezta bere orrialdeetan oroimena behin betiko 
gorde eta giltzapetu dezakegun liburu bat ere. Ez da historiako etapa bat, monumentuak 
eraikiz edo oroitzapen ekitaldiak ospatuz amai dezakeguna. Aitzitik, oroimen soziala 
prozesu kolektiboa da, herrialde bateko egungo eta etorkizuneko herritarrek etengabe 
eraikitzen eta berreraikitzen dutena, beren borondatez eta ekimenez. Prozesu hori 
belaunaldiz belaunaldi osatzen doa. Laburbilduz, memoria kultura da, herri batek edo 
gizarte batek etengabe eraikitzen duen egitura bat.

Txosten honetan, erredakzio-talde honek ezagutu ahal izan dituen iraganeko 
gertakariei buruzko datu objektibo ugari jaso dira, baina litekeena da etorkizunean 
datu berriak agertzea. Nolanahi ere, datu horiek ezagutzea bezain garrantzitsua da 
haien interpretazioa; izan ere, gertatutakoa ulertzeko eta hari zentzua emateko modua 
funtsezkoa da gure iraganak gure etorkizuna argitu dezan. Bakoitzak bere irakurketa 
egingo du, eta guztiak baliozkoak izango dira autokritika, enpatia eta giza eskubideak 
oinarri hartuta egiten badira.

“Oroimena ez da inoiz iraganaren leheneratze berbera; orainaren arabera etengabe 
berrabiatutako iraganaren berreraikitzea baizik. Historialarien memoria erudituak berak 
ere, etengabe berrinterpretatzen du iragana, orainaren argitan: aipatzen dituen gertaerak 
berberak izan daitezke, emandako interpretazioa da aldatzen dena. Izan ere, sarritan arazoa 
ez dira egitateak, ematen zaien esanahia baizik “.138

***

Bistan da lerro hauen helburua ez dela txostenaren muina laburbiltzea. Hala ere, 
ideiaren bat nabarmendu behar balitz, uste dugu hauek izango liratekeela funtsezko 
puntuak: alde batetik, sufrimendu sakonak oraindik irauten du eta zauri asko 
oraindik ez dira osatu; gainera, hiritarrengan beldurra eta mesfidantza sumatzen da 
lekukotasuna emateko orduan, jendeak zer esango duenarengatik. Garrantzitsua 
da pixkanaka-pixkanaka elkarrizketa-espazioak hornitu eta korapiloa askatzen 
lagunduko duten ekimenak sortzea.

Horrek erraztu behar luke adostasun-akordio batera iristea, Udalak antolatutako 
ekitaldi publiko bat abian jartzeko, lehenik eta behin hildako biktimak eta, aldi 
berean edo jarraian, zauritutako, bahitutako, torturatutako, estortsioa pairatutako eta 
mehatxatutako gainerako biktimak aitortza eta oroitzapena izan dezaten, giza eskubideei 
buruzko nazioarteko araudietako irizpideei jarraituz. Biktima guztiak onartzeak 
legazpiar guztien oraintsuko memoria bat egiteko izan behar luke.

Behin hori eginda, aztertu daiteke nola ekin giza eskubideen urraketatzat jotzen 
ez diren baina tokiko memorian lekua izan behar duten gainerako sufrimenduei, mina 
eragin dutelako eta udalerriko iruditeria kolektiboan oso presente daudelako.

Gainera, elkarrizketatutako hainbat pertsonak azpimarratu dute alde guztiek 
iraganari buruzko hausnarketa kritikoa egin beharko luketela, nahiz eta ohikoa 
den batzuek eta besteek elkarri aurpegiratzea ez dutela egiten. Halaber, beharrezkotzat 
jotzen da presoen egoera larriari irtenbide duina ematea, eta horri modu erabakigarrian 
lagunduko lioke sakabanaketaren amaierak eta preso gaixoak aske uzteak. Zuzendu 
ezean, hori guztia bizikidetzaren bidean urratsak ematen jarraitzeko oztopo nagusi bihur 
daiteke.

_
138
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Horrekin guztiarekin batera, txostenean kezka orokor bat sumatzen da, 
etorkizunean gertatutakoa nork eta nola kontatu behar duen azaltzen duena. 
Beraz, iraganetik jasotako sufrimendu guztia gainditzeko borondatea badugu, arreta 
berezia jarri beharko litzaieke gai horiei guztiei.

***

Eraginkortasunak hausnarketa hauek guztiak egintza zehatz bihurtzea eskatzen 
du. Ildo horretan, txosten hau egiteko prozesuan, elkarrizketatutako pertsona batzuek 
beren etorkizuneko iradokizunak helarazi dizkigute, eta horiek dira jarraian laburbilduta 
eta landuta aurkezten ditugunak (Aipatu iradokizunak besterik ez direla, ez dira 
inola lotesleak ez Bizikidetza Mahaiarentzat ez eta Legazpiko Udalarentzat, eta 
ez dira nahitaez bete beharreko ekintzak. Beraz, Mahaiak berak eztabaidatu eta 
erabakiko du noraino iritsi txosten honekin):

• Biktima guztiei aitortza egin eta haiengana edo haien senideengana hurbiltzeko 
ekimenak sustatu beharko lirateke. Hala ere, herritarrek eta erakundeek 
haiekiko duten jarrera aldatu egin da jatorriaren arabera. Ezinbestekoa da 
hutsune hori lehenbailehen betetzea.

• Garrantzitsua da Biktimak elkarrengana hurbiltzeko prozesuei ekitea.

• Interesgarria izango litzateke txostenari buruzko eztabaida-prozesu bat 
abiaraztea, Legazpiko sektore guztiekin, Udaleko Bizikidetza Mahaia, herritarrak 
(gazteak, adinekoak, genero guztietakoak) eta beste hainbat elkarte barne 
hartuta.

• Egiaren bilaketan sakondu, datuak ikertu eta txostenaren mugak gainditu 
behar dira. Zenbait gertakarik, testuan bertan esaten den bezala, lan gehiago 
eskatzen dute eta ikerketa berriek gehiago argitu behar dituzte.

• Aurrekoarekin bat, eta Eusko Jaurlaritzak 2016ko txostenean Legazpiko Udalari 
helarazi zion iradokizunari jarraituz:

“Denbora igaro delako edo datu egiaztagarririk ez dagoelako, kasu gutxi baina 
esanguratsu batzuetan ez da erraza behin betiko ondorio argiak ateratzea. 
Udalerri jakin bati eragiten dioten horrelako kasuetan, Udalak batzorde edo 
lantalde bat sortzea sustatu dezake, datu, informazio edo lekukotzak bilduz kasu 
horiek argitzen saiatzeko “.139

• Lantalde bat edo udal-agindua duen batzorde bat eratu ahal izango litzateke, 
oraindik udal honen esku ez dagoen informazioa erakunde ofizialen aurrean 
jasotzeko, 63. orrialdean Josu Mujikaren kasuan adierazten den bezala. 
Gomendio hau txosten honetan deskribatzen diren eta ikerketa gehiago behar 
duten beste kasu batzuetara ere zabal daiteke.

• Garrantzitsua da transmisioa bermatzea, batez ere belaunaldi gazteei 
zuzendutakoa. Horretarako, bide berriak ibili beharko dira eta baliabide eta 
espazio alternatiboak bilatu (euskarri digitalak, ikus-entzunezkoak, arautu 
gabeko irakaskuntza, espazio informalak, komikiak…), orain arte erabilitakoak 
alde batera utzi gabe. Bestela, oroimen-gabezian erori eta gertatutakoaz ezer 
ikasi gabe geratuko gara. Bere historia eta iragana ezagutzen ez duen herria 
herri umezurtz bat da.

_
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• Komenigarria litzateke Hezkuntza Plan Intentsibo bat sortzea, eskolekin 
lankidetzan. Ekimen zehatzak susta litezke memoriaren transmisioa eta horren 
inguruko hausnarketa lantzeko, giza eskubideen kulturaren oinarriak ezarriz.

• Familiek hezkuntzan eta balioen transmisioan duten rola kontuan hartu 
beharko litzateke, haien garrantzi handia azpimarratu, eta aipatutako 
Hezkuntza Plan Intentsiboan esku hartzera bultza beharko lirateke.

• Memoriaren eta Bizikidetzaren Foroa sor liteke Udalarekin eta herriko 
elkarteekin lankidetzan, memoriaren eta transmisioaren inguruko hainbat 
ekimen antolatzeko (mintegiak, argitalpenak, bideoak, lekukotzak entzutea 
edo jasotzea…) memoriaren eta transmisioaren inguruan.

• Formula egokia aurkitu behar da herri honetako herritarrak horrelako 
ekimenetan parte har dezaten; gaur egun dagoena baino parte-hartze 
handiagoa egon dadila izan behar du helburu.

Proposamen edo iradokizun hauek guztiek, ordea, ez dute inor behartzea edo 
geldiaraztea bilatzen, baizik eta iraganetik ikastea, itxuraz gainditutako egoera gogor 
eta mingarriak etorkizunean berriro errepika daitezen eragoztea, eta gure indarkeria-
iragana ahaztu gabe, sentsibilitate desberdinetatik aniztasunean eta giza eskubideen 
errespetuan oinarritutako bizikidetza sortu nahi dutenen artean memoria partekatzea.
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