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“GURE ERANTZUNA desobedien-
tzia da. Ez diegu utziko gazteak
eramaten, herri honekin posible
da. Gora euskal gazteria!”.
Hitzok orain urtebete esan ziren
Donostiako Boulevardeko kios-
kotik. Parean, kartzelara eraman
nahi zituzten gazteak babestera
bildutako jendetza. Herri harresi
forma hartu zuen elkartasunak. 

Gaia aurretik zetorren arren,
Segiko kide izan zirela egotzita
kartzelara bidali nahi zituzten
Donostiako zortzi gazteen kasuak
eskemak hautsi zituen. Hedabide
nagusiek isilean pasatzeko ahalegi-
na egin bazuten ere, aktualitatea-
ren erdigunean kokatu zen Aske-
Gunea. Zer faktorek eragin zuten
ekimena inflexio puntu izan zedin
eskubide zibil eta politikoen alde-
ko borrokan? Honatx batzuk:

Batetik, garai berrietara egoki-
tutako borroka moldeak. Injusti-
zien aurrean, desobedientzia zibil
masiborako deia, bortxarik erabi-
li gabe eustea zen asmoa. Eleak
mugimenduak lagunduta, irizpi-
deak zehatz markatu zituzten
antolatzaileek. Gainera, elkarta-
suna adierazteko modu anitzak
eman eta eskertu zituzten: janaria
eramatea, egitarau kulturala bete-
tzen laguntzea, bideoak atzerrian
zabaltzeko itzulpenak egitea, ber-
tan herri harresia osatzea...

Bigarrenik, komunikazio estra-
tegia eraginkorra. Boulevardeko
ekimena nazioarteko hedabidee-
tan kokatzea lortu zuten bolon-
dresek. Ordura arte herri mugi-
menduek gutxitan lortu izan
duten zabalkundea izan zuen
gaiak. Egun, Googlek Askegunea
bilatuta 101.000 emaitza aurki-
tzen ditu, hizkuntza askotan. 

Hirugarrenik, indar metaketatik
eta jarrera positiboetatik eraikitako
plantoa izan zen. Gobernuaren
immobilismoaren aurrean zerbait

egin beharra sentitzen zuten, herri-
tarrekin konektatu, eta ordura arte
halako gaiak urrun sentitu zituen
jende bat erakartzea lortu zuen.
Madrili desafio egin zioten gazteek
babesa eskatu eta jaso zuten. Egu-
nez egun, talde lana ahuldu ordez
hura handitzen asmatu zuten.

Hala, bertan zeudenek ahaztu-
ko ez duten apirilaren 19ko goi-
zaldean amaitu zen epaiketa poli-
tikoen aurkako borrokaren
kapitulu gazi-gozoa. Jaurlaritzak
300 ertzain bidali zituen Legebil-
tzarrak berak ere arbuiatu izan
duen Espainiako Auzitegi Nazio-
nalak ebatzitako epaia betetzera.
Hainbat ordu eta hamaika kolpe-
ren ondoren, “auziperatuak maite
zaituztegu” oihu artean eraman
zituzten espetxera.

Ukaezina da ordea, puxika
laranja sinbolo hartuta indartzen
doan herri harresiak geroz eta zaila-
go jartzen dituela atxiloketa politi-
koak. Hauek baldintzatzera ere iri-
tsi da: operazioaren tempoak,
dimentsioak, kosteak eta oihartzu-
na. Gogoratu ondoren zer gertatu
zen Lander Fernandezekin Erro-
man, Urtza Alkortarekin Onda-
rroan eta Luis Goñirekin Iruñean.

Oraindik 200 pertsona daude
arrazoi politikoak medio kartzela-
ra joateko arriskuan. Zaila da epai-
keta hauekin amaitzea, gatazka
eskematik mugitu nahi ez duen
Gobernuarentzat bazka baitira.
Desobedientzia baino bide sines-
garriagorik ez du inork mahai gai-
nean jarri, ordea. Kolektiboki
planteatuta indarra du, hori eta
gehiago lortzeko. Herri gisa eragi-
tea, horra gako nagusia. Bitartean,
Donostia, Ondarroa eta Iruñeko
argazkiak historia
liburuetarako geratu
dira. Ikusiko dugu
datozenekin zer ger-
tatuko den. n 

Lander Arbelaitz Mitxelena
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Askegunetik urtebetera
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Enrique Maia, gaztelaniaz
mintzatzen den poliglota,
guztiontzako agintzen duen
UPNren maskota.
Lehengo urteko Sanferminetan
txupina bota, ez bota.
Une gogorrak pasa zituen
inpotentziak itota.
Gizarajoa ordutik dago
ikurriñitisak jota.

Sendagileak agindu zion:
“Hator, jar hadi biluzi.
Honek ez zeukak itxura onik,
gaitzak hartu hau itsusi.
Botikak: Cope pixkat goizero,
13TV nagusi.
Diario de Navarra leitu
–ez, ez! El Mundo ez utzi–
a! Ta ahal baduk ez euskaldunik
begien bistan ikusi”.

Tratamenduan oraindik eta
urtemuga etorria..
Azken botika hartu dezazun
tenorea dator ia...
Bilduren txanda zenean, deitu
duzu Gurutze Gorria
Baina pasako da uztaileko
egutegiko orria
eta segiko dugu izaten
zure gurutze gorria. n

Doinua: Bogart eta Bilintx.

Gurutze Gorria
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