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SEGIKOAK izatea leporatu zaie
Ibon Esteban, Xabat Moran,
Marina Sagastizabal, Bergoi
Madernaz, Igarki Robles, Ainhoa
Villaverde eta Aiala Zaldibarri.
Horrexegatik 6 urteko espetxe
zigorra jarri die Espainiako Auzi-
tegi Nazionalak.

Har dezagun, bat hartzeagatik,
Igarki Robles gaztearen kasua eta
ikus dezagun zergatik zigortu
duten, pegatina gora pegatina
behera, beste 5 kasuak berdinak
dira eta. Epaiaren 58-62 orrialdee-
tan deskribatzen dira bere mal-
tzurkeriak. Epailearen aurrean
Roblesek ukatu egiten duen Segi-
koa dela, baina epaiak frogatutzat
ematen du baietz. Zergatik?

Hiru froga nagusi aipatzen dira:
a) Ainhoa Villaverdek hala esan
zuen poliziaren aurrean, nahiz eta
epailearen aurrean ez zuen halako-
rik berretsi. b) Ekoitz Arresek ere
hala esan zuen, baina epailearen
aurrean tratu txarrak salatu zituen.
c) Roblesen etxean honakoak aur-
kitu ziren: Segiren firma eta ana-
grama duten hiru kamiseta eta lau
sudadera; “Goazen independen-
tzia eta sozialismora! Maiatzak 1
Gazteok kalera” leloa duen Segiko
kartela”; “Zuekin gaude. Gudari
Eguna 2010” leloa daraman Segi-
ko kartela; “Gazteok etorkizuna
gure eskuetan hartuko dugu. Mar-
txoaren 24an Borroka Eguna”
leloa daraman Jarrairen pegatina;
Lezon izandako Gazte Egunean
parte-hartzeko pultsera; “Jarrairen
20 urte” pegatina; ETAren hiru
pegatina; Segiko pegatina; Jarraiko
pegatina; eta Batasunako  euro
1eko bono bat. 

Hori da guztia. Punto. Eta
horrexegatik Igarki Roblesek sei
urte igaro beharko ditu espetxean.
2000. hamarkadako Estatuaren

ilegalizazio sukarra ezagutu ez
duen edozeini zerrenda arriskutsu
horregatik norbaitek espetxean sei
urte pasa dezakeela esanez gero
“baina zoratuta zaude ala?, esango
luke inongo zalantzarik gabe.
Halakoak estatu autoritario batean
bakarrik gerta litezke, ETAren
ondorena gorrotoa eta mendeku-
tik bakarrik irudika dezakeen esta-
tuan. Baina hori guztia ezaguna da
eta, zoritzarrekoa bada ere, espero
liteke.

Iazko udan Auzitegi Nazionale-
ko beste epaimahai batek ia kalka-
tuak diren arrazoiekin 40 gazte
absolbitu zituen, gazteen tortura
salaketak aintzat hartu zituelako,
poliziaren aurrean bakarrik jasota-
ko deklarazioak baliogabetuz.
Orain, Auzitegi Nazionaleko
Angela Murillo magistratu ezagu-
nak gidatutako epaimahaiak, froga
ia berdintsuekin 7 lagun espetxera
bidaliko ditu sei urtez. Hau ere
ezaguna da, inork ez daki Auzitegi
Nazionala nondik aterako den,
baina espero liteke.

Espero liteke baita ere PPko
bozeramaileek zigorrak txalotzea.
PSEren eledunek berdintsu joka-
tzea ere ulergarria da, azkenean,
zigorren sustraiak PPk eta PSOEk
ereindako ilegazizazioa baitira.

Berdin uler liteke, aldiz, EAJ eta
honek zuzentzen dituen instituzio-
etatik ere isiltasunarekin erantzutea
eta zerbait esanez gero ahapeka jar-

dutea? Ez, hori ez da hain ulerga-
rria, ez giza eskubideen urraketaren
ikuspegitik ezta gatazkaren ondo-
rioak konpontzeari begira ere.

ETAREN biolentzia bukatu zen,
baina Estatuarena ez eta halako
epaiak –egungo gainerako makro-
auzietako zigorrak bezala– biolen-
tzia dira, zuzenbide estatuaren
mozorroarekin emanak badira ere.
Jaurlaritzak bakea hiru oinarri
nagusiren ikuspegitik jorratzen du
batez ere: bat, iraganeko biolen-
tziak; bi, egungo harreman politi-
koen normalizazioa eta bizikide-
tza; hiru, etorkizuneko hezkuntza
eta bakearen kultura. Hirurak dira
egokiak, logikoak eta sustatzeko
modukoak.

Baina printzipio nagusietan
hanka-motz dago, Estatuak egun
praktikatzen duen biolentziari ez
diolako behar adinako garrantzirik
ematen, eta hor sar daitezke
makroauziak, presoen urruntze
eta sakabanaketa edo, esaterako,
presoen abokatuen aurkako poli-
zia operazioak. Espainiako Justi-
ziak eman izanagatik, epai hauek
ez dute injustizia izaera galtzen eta
Jaurlaritzak sinesgarritasuna nahi
badu, beste tinkotasun batekin
erantzun beharko lieke Angela
Murilloren epaiarena modukoei.

Gizartearen zati garrantzitsua
aktiboa da halakoen salaketan, zati
txikiago bat ados da Estatuarekin
eta gehiengo handi batek ez daki
egiazki gertatzen dena. Halako
epaiak behar den tinkotasunaz ez
salatzeak ez die mesederik egiten
ez konponbideari ez bakearen kul-
turari.

“Ez ekarri liorik, legea betetze-
ko dago eta Ertzaintza polizia
integrala da” bakarrik erantzutea
izugarri injustoa da. n
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“Ez ekarri liorik, legea
betetzeko dago eta
Ertzaintza polizia
integrala da” bakarrik
erantzutea izugarri
injustoa da

Estatuaren biolentzia eta Jaurlaritza


