
LABek eta CCOOk eskatu dute “iker 
dadila zehatz eta mehatz” Eulen 
enpresako 48 urteko langile baten 
heriotza, Iruñeko Arrotxapean etxe-
bizitza bat margotzen ari zela. Ja-
kin nahi dute, lurrera erori zenean 
prebentzio neurri egokiak harturik 
ote zeuden eta salatu dute enpresa-
ren aurreikuspen falta. LABen esa-
netan, prekarietateak eta lan bal-
dintza kaskarrek eragiten dituzte 
halako istripuak, eta administrazio 
publikoei eskatu die beste alde-
ra ez begiratzeko eta baliabideak 
jartzeko, istripu horiek eragozte-
ko neurriak har daitezen. CCOOk, 
bere aldetik, araudia zorrotz bete 
dadila eskatu du, batez ere enpre-
sen jarduera koordinatzeko orduan, 
ezbehar asko hainbat enpresek bat 
egiten duten lantegietan gertatzen 
baitira.
 Sindikatuen erreakzioa langile 
bat hiltzen denean gertatu ohi da. 
Eta egia da enpresak eta adminis-
trazioek erantzukizun larria du-
tela, prebentzioan, lan baldintzen 
ikuskaritzan eta inbertsioak egite-
ko garaian, izan istripuz nola gai-
xotasunez, heriotza gehiago izan ez 
daitezen. Langileen jardunari ere 
begiratu behar zaio ordea, baita en-
presa batzorde eta sindikatuei ere, 
jakiteko noraino iristen den beraien 
ardura heriotza horiekiko.
 Zer egiten dute langileek berek, 
batzordeek eta sindikatuek, en-
presako lankideak ikusten dituz-
tenean prebentzio neurriak bete 
gabe lanean? Ohartarazi eta derri-
gortzen dituzte neurri horiek har-
tzera? Zer egiten dute segurtasun 
arauak hausten dituzten kontra-
tak ikustean? Beste aldera begira-
tu euren enpresakoak ez direlako? 
Enpresak eta administrazioak dira 
erantzule, baina langileek, batzor-
deek eta sindikatuek badute ardu-
rarik.
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ANALISIA

Titularra idazte hutsak dardarizoa eragiten 
du. Kote Cabezudo (Donostia-1948), Do-
nostiako elite politiko eta enpresarialaren 
inguru sozialean mugitzen zen argazkilaria 
da –Donostiako alkate ohi Odon Elorza-
ren egunerokoari buruzko liburu baten 
argazkilaria izan zen, besteak beste–, jet set 
donostiarraren jaietan oso ezaguna, Diario 
Vascon argazkilari aritutakoa eta 90eko 
hamarkadan Donostian ‘modelo guztien 
argazkilari’ gisa deitua. Bada, 30 urteko 
jardun profesionalaren ostean, 2013ko ur-
tarrilean Cabezudoren aurkako auzi judi-
ziala abiatu zuen emakume batek. Egun, 
ondorengo delituak leporatzen dizkiote:  
iruzurra, sekretuak ezagutzera ematea, 
irainak, mehatxuak, sexu gehiegikeriak, 
umeen pornografia sortu eta hedatzea, 
adingabeak galbideratzea eta bortxaketa. 
Honezkero 16 emakume daude salaketa-
ren atzean, baina zalantzarik ez da kasu 
gehiago agertuko direla.
 Bost urte hauetan kalean libre izan da 
Cabezudo. Maiatzaren 4an agindu zuen Ju-
lian Garcia Marcos epaileak behin-behine-

ko espetxeratzea, berak berriki kasuaren 
ardura hartu ostean. Izan ere, aurreko bost 
urteetan biktimek 10 aldiz eskatu zuten 
argazkilaria espetxean sar zezaten, bai-
na eskaera guztiak atzera bota zituen Ana 
Isabel Pérez Asenjo epaileak, argazkiak, 
bideoak eta hainbat biktimaren kontakizu-
nak aurrean izanik ere. Orain Asenjo epai-
lea auzitik kanpo utzi du EAEko Epaitegi 
Nagusiak, tramitera onartu baitu biktimen 
abokatuak Asenjoren kontra jarritako sala-
keta. Salaketa horretan leporatzen zioten 
emakumeei egindako sexu erasoen irudiak 
Internetetik kentzeko ezer egin ez izana. 
Biktimek eta abokatuek sarri salatu du-
tenez, “14 euroren truke edozeinek eros 
eta ikus zitzakeen Kote Cabezudok umeei 
egindako zenbait eraso eta bortxaketa”. 
 Justiziaren inoperanzia ez da kasu honek 
duen alderik ilunena. Hainbat biktimek 
Donostian pertsona ezagun eta botere-
tsuek –politikari eta enpresariak tarteko– 
eratutako pederastia-sare bat salatu badu-
te ere, orain gutxira arte kasua oharkabean 
pasa da komunikabideetan zein kalean. 
Cabezudoren biktimen sostengurako kide 
batek salatu duenez, “beldur handia izan 
da orain arte kalera atera eta egia konta-
tzeko, Cabezudoren atzean boteredun asko 
daudelako”.
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Maiatzaren 4an Donostiako epaitegien aurrean lehen aldiz atera dute kalera Cabezudoren aurkako salaketa.
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