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Amnistia Internazionala (AI) 48.023 bazkidek sostengatua da
Espainiako Estatuan; Hego Euskal Herriko kideak 4.242
izaki. Araba da, biztanle proportzioan, lurralde aitzindaria,
baita Estatuan ere. 572 kidek osatzen dute bertako taldea.

Gasteizen solastatu gara Andres Krakenbergerrekin:
�AIeko finantzaren %80a bazkideen kuotaz egina da, eta gai-
nerakoa geure baliabideen bitartez. Emariak jasotzen ditugu,
baina kontu handiz, ongi aukeratuak. Jokabide hauxe da hain
zuzen ere gure independentziaren bermea�.

AI 1963an sortu zen munduan. Kontzientzia-eragozpena
bultzatzen zuten preso zirenen alde hasi zen lanean. Egun,
giza eskubideen urratze ia guztiak aztertzen ditu, pertsonen
eskubide kultural eta ekonomikoak barne: �Giza duintasuna-
ren aldeko kanpaina abiatu dugu orain gutxi. Pobrezia giza
eskubideen bortxatzat jotzen badugu, pobreen defentsan ere
aritzea dagokigu�. 60 urte iragan dira Giza Eskubideen Aitor-
pen Unibertsala onartu zenetik: �Ibilbidean argi-ilunak daude.
Adibidez, heriotza zigorra abolitu da. Herrialde abolizionista
gehiago da erretentzionista baino. Lehen bostek exekuzioen
%80a egiten dute, ordea. Txina da buruan buru: urtean 3.000
dira heriotzara kondenatuak eta 1.500 hiltzen ditu.�

Azaldu iezaguzu, arren, Espainia eta Frantzia estatuen jarrerak
giza eskubideei dagokienean.   
Espainiak nahiz Frantziak segitzen dituzten jarraibideak, giza
eskubideak betetzeko nola urratzeko, Europako mendebal-
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La sal en la herida txostenean agertu
zenituzten beste giza eskubideen urra-
tuak ere errepikatzen ari dira, tamalez.
Bai. AIren ustez Estatu osoan eta
hemen ere, arrazismoaren eta xenofo-
biaren aurkako lana desgogara egiten
da. Egia da EAEn joera hauen eragina
apalagoa dela, baina etorkinen kopu-
rua apalagoa delako.

Alegia.  
Diskriminazio egoerak gutxiago dira,
baina hemen ere arrazismo eta xenofo-
bia kasuak oso bortitzak dira: Bilboko
San Frantzisko auzoan eta adin txikiko
egoitzetan izan diren kasuak, lekuko.
Kontua da, ez dela gertakari horiei
buruzko datu estatistikorik  jasotzen.
Egoerak mekanismo zehatzak erabil-
tzea eskatzen du eta datuen arabera
konponbideak ezartzea.

AIko idazkari nagusia Irene Khan Eusko
Legebiltzarrean izan da berriki. AIko
Daniel Añua, Oneka Idigoras eta zu zeu
Giza Eskubideen Batzordearen aurrean
aritu zarete. Zer azpimarratuko zenuke? 
Bada, torturaz eta tratu txarrez gure
azalpena bukatutakoan, prentsak alde
egin zuela. Segidan, politiko batzuek
ere alde egin zuten. Orduan hasi ginen
arrazismo eta xenofobiaz hitz egiten.
Hau da, horiek bigarren mailako gaiak
balira bezala. Oneka Idigorasek landu
zuen gaia eta ia ez da azaldu prentsan.
Oso deigarria da. Euskal Herria zuzen
eta sakon ukitzen duten gaiek eraman
ohi dituzte prentsako titularrak, ia aho
batez. Guk ez ditugu tortura eta tratu
txarren gaiak gutxiesten, bistan da,
baina horrek ez ditu beste giza eskubi-
deen urraketak estali behar, hemen ere
Europako gainerako herrialdeetan
legez gertatzen baitira, tamalez.

Nafarroako Parlamentuan nolako harre-
ra izan du La sal en la herida txostenak?   
Trabaren bat izan dugu eta zergatia ez
dugu ondo ulertu, egia esan.
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edozein lekura joateko eskubideak eza-
batzen hasi dira. Asilo eskaerari kupo-
ak jartzen ari zaizkio, eta hori eskubide
honen aurkako eraso erabatekoa da.
Herritik ihesi eta asilo politikoaren
kupoa dagoela entzun behar izatea
ere... Bizitzeko eskubideak kupoen gai-
netik beharko du izan, ezta? 

Iaz La sal en la herida kaleratu zuen AIk.
Torturen prebentziorako neurriak, adibi-
dez, zalantzazkoak dira oraindik ere. 
Bai. Komisaldegietako bideo-bigilan-
tzia sistema hobetu beharra gogoratu
dugu berriz ere. Itaunketa gelaz gain,
zigor gelan ere beharrezkoa dela adie-
razi dugu hainbat erakundetan. Hala-
ber, mekanismo independente bat
proposatu dugu tratu txarren eta tortu-
ren kasuak ikertzeko. Harrigarria da
horrenbeste salaketa izanda horren
sententzia gutxi izatea. Noski, salatuta-
ko poliziaren delitua bere kideek iker-
tua bada... Guk ez dugu ikerketa eredu
britainiarraren fair play zentzuan egitea
eskatzen, baizik nazioarteko eskubi-
deen arauetan onartua den bezala.
Espainia da Europan mekanismo hau
onartzen ez duten bost herrialdetako
bat. Indarrean jarri den herrialdeetan
neurri honen onura berehala nabaritu
da, gaitz honen tamaina ageriago dago.
Politikan ari direnentzat bi iritzi nagusi
daude: batek tortura noizbehinka ger-
tatzen den zerbait dela dio, eta besteak
tratu hori sistematikoa dela. Egia, ziur
aski, ez du ez batak ez besteak. Tortu-
ratzen ote den ezagutzeko, logikoki,
mekanismoek eta metodoek pertsona
independenteen esku izan behar dute.

deko herrialdeen lerroan daude. Espai-
nian: giza eskubideen urratua handitu
da eta beren zigorrak ez dira betetzen.
2008an, besteak beste, immigranteei
eta asilo politikoa eskatzen dutenei
sarrera debekatu zaie. Adin txikikoak
kanporatuak izan dira. Pertsona horiek
ez dituzte oinarrizko baliabideak jaso.
Bestalde, tratu txarrak jasaten dituzten
emakumeek ez dute babesik. ETA hil-
tzen ari da berriz ere. Frantzian: immi-
granteei eta asilo politikoa eskatzen
dutenei sarrera debekatu zaie. Polizia-
ren tratu txarrak salatu dira. Agintariek
ez dituzte etxebizitzaren eskubidea
bermatzeko neurri legalak landu eta
sustatu. Beraz, ñabardurak ñabardura,
bataren zein bestearen jokabideak ez
dira ezberdintzen.

Europara datozen etorkinen eskubideak
motelduz doaz, antza.
Etorkina ez da plazeraz etorkin, jakina.
Gehienak bizimodu hobeagoaren bila
datoz, arazo ekonomikoak tarteko.
Beren eskubideak Nazio Batuen Era-
kundeko (NBE) oinarrizko aitorpe-
nean onartuta daude, baita Eskubide
Ekonomikoen Nazioarteko Itunean
ere. Alabaina, Europako Batasunean
(EB) giza eskubideen neurri murrizga-
rriak, zorrotzak eta zapaltzaileak indar-
tu dira. Areago, etorkinak neurri estue-
tatik pasarazi ostean, estatu bakoitzean
areago murrizten zaizkie eskubideak,
torturak eta tratu txarrak jasateraino.
Europako mendebaldeko kolektiboa
guztiz babesgabea da, arrazismoa eta
xenofobia erruz jasaten dituena.

Asilo politikoa eskatzen dutenen eta
arazo ekonomikoak dituzten etorkinen
kasuak ondo bereizten al dira?   
AI aspaldi salatzen ari da Europako
mendebaldean eskubide horiek galtzen
eta desagertzen ari direla. Gobernuek
ez dituzte ondo bereizten asilo politi-
koa eskatzen duena eta etorkina. Bi
kolektiboak Europa nahiz munduko

�AIren segurtasunaren
definizioa giza eskubideen

urraturik ez den mundua da,
edozein dela ere, urratu 

bat bera gabe�

�Euskal Herria zuzen eta
sakon ukitzen duten gaiek
eraman ohi dituzte
prentsako titularrak, ia aho
batez. Guk ez ditugu
tortura eta tratu txarren
gaiak gutxiesten, bistan
da, baina horrek ez ditu
beste giza eskubideen
urratuak estali behar�.



deetako irizpide estandarrekin
alderatzen ditugu.

Zenbat buru hainbat aburu. 
Bai... Batzuen ustez, askatasuna
izateko segurtasun handiagoa
behar da. Beste batzuentzat segur-
tasun gehiago izateko askatasun
neurriekin ordaindu behar da.
Guretzat, segurtasunaren defini-
zioa giza eskubideen urraturik ez
den mundua da, edozein dela ere,
urratu bat bera gabe. IAren ustez,
sistemaren beraren arazo estruktu-
ralak eragozten ditu torturaren
ikerketa zehatza hala nola eskubi-
deen urratua ekidin ahal izatea.
Gainera, eskubideen urratua ez da
ordaintzen egileei jarritako zigo-
rraren bidez, biktimek kalteen
ordaina eta errekonozimendua ere
behar dute, eta azken hori aise
ahazten da.

IAk 2004an landutako txostenean
biktimen alde eskatzen zuen ordaina
ez da betetzen ari, alegia.
Bai, eta horrek balio du biktima
guztien kasuetan. Guk ez ditugu
bereizten, edonor dela ere biktima
mota, genero biolentzia barne. Bik-
timak baztertzen dituen gizarteak
osasun eskasa du. Txosten honek
La sal en la herida txostenaren lan eta
ardura bera dauka. Salaketaz gain,
sententziak eta zigorrak aztertu
genituen bertan. Torturaren aurka-
ko itunak argi eta garbi dioenez, tor-
tura kasuen sententziak ahalik eta
azkarren gauzatu behar dira. Ordea,
kasu askoren sententzia irmo jartze-
ko hogei urte pasa dira. Tortura-
tuek, biktimak diren aldetik, erreko-
nozimendua eta ordaina behar dute.
Txostenean 95 kasu aztertu genuen
zehatz-mehatz. Bada, kalte ordai-
nak barregarriak izan dira, epaileek
darabilten baremoa auto istripuen-
tzako erabilitako bera delako.
Horren delitu mingarria jasan duen
bati ezin zaio auto istripuetako kalte
ordainen baremoa aplikatu inondik
ere. Kalte ordain horiek pertsona-
ren aurkako erasoa dira, nazioarte-
ko itunak dioenaren aurkakoak.
Nazioarteko Zuzenbideak ezartzen
dituen neurriekiko hutsune naba-
riak daude. Txostena oharkabean
pasa da, ez du oihartzunik izan.
Zergatik? n

Traba nork jarria?     
PSNko kide batzuen arabera, txos-
ten horren bitartez Zuzenbidezko
Estatua ahuldu nahi genuen. Txos-
tenaren asmoa Zuzenbidezko Esta-
tua indartzea da, ez daitezen deli-
tuak egin. Zer besterik?

Txostena ez da begirunez hartua
izan, beraz.   
Ez. Gainera, biktima horietako
askok ez du zer ikusirik Euskal
Herriko egoerarekin, asko atzerrita-
rrak dira, etorkinak eta turistak. Eta
hau azpimarratzen dut. Etorkinen
eta turisten salaketak gehiago dira
hemengo egoerari lotutakoak baino.
Eta ez da harritzekoa, kolektiboa
handiagoa baita.

Sektore batzuek ETAren eskuliburua
aitzakiatzat, torturaren salaketei
muzin egiten diete. ETAk tortura
kasuak salatzea eskatzen omen die
kideei, gertatu edo gertatu gabe. 
Halere, funtzionarien jarraibi-
deak ikusita �oso antzekoak
kolektibo baten nahiz bestearen
kasuan� etorkinen eta turisten
kasuak aztertuak, hauek ere tratu
txarren biktimak direla baieztatu
dugu. Arraroa da horietako nor-
baitek ETAren eskuliburua iraku-
rri izatea, ezta? Torturaren feno-
menoa kezkatzeko modukoa da,
eta zoritxarrez kontu hauek feno-
menoa egoki tratua izatea eragoz-
ten dute, ez dute laguntzen segur-
tasuna finkatzen.

Ondorioz, ekidistantzian ari zaretela-
ko kritikak jaso dituzue.
Bai, noski. Baina, komeni ez zaien
zerbait salatzen dugunean �PPtik
hasi eta ezker abertzalera bitarte�
denek kritikatzen gaituzte. Eki-
distanteak izatearen akusazioak ez
du aintzat hartzen lan egiteko
dugun modua. Demagun, ezker
abertzaleak beltza dio eta PPk
txuria. Guk grisa adieraziko bage-
nu, hori ekidistantziaren kolorea
litzateke. Erdikoa. Eta hori ez da
gure lan metodoa ez kolorea. Guk
informazioa biltzen dugu, modu
benetakoenean, protokoloak eta
bilketa modu zehatzak erabiliz.
Iturri anitzak kontrastatzen ditu-
gu. Azkenik, kalitateko irizpideak
erabiliz, nazioarteko giza eskubi-
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