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Azkenaldi honetan askotxo hitz egi-
ten ari da ziber-delituen inguruan. 
EAEn egunero hogeita bost ziber

-delitu burutzen omen dira, Ertzain-
tzaren arabera. Alarma soziala piztu 
delakoan, Iñigo Urkulu lehendakariak 
ziber-segurtasuna etorkizuneko erron-
ka dela aldarrikatu du. 

Euskal enpresak buru belarri ari dira 
kontraespioitza arlorako babesak bila-
tzen eta erakunde publikoek neurriak 
hartu dituzte ustezko ziber-erasoak eki-
diteko. Datuen etekin ekonomikoaz eta 
informazioaren boterearen indarraz 
oharturik, “aditu” batzuek pauso bat au-
rrera egin dute. 

Ertzaintzaren buruzagi ohi eta Espai-
niako militar ohi batzuek Ziber-segur-
tasun Euskal Zentroarekin harremanak 
dituen kontraespioitza enpresa sarea 
sortu dute. Militar ohi horiek operazio 
berezietako eta inteligentzia arloko uni-
tateetatik datoz. Ertzaintzaren buruzagi 
ohiek Eusko Jaurlaritzaren segurtasun 
instituzionalean eta informatikoan lan 
egin dute. Buruzagi ohi batek De Miguel 
auziarekin du harremana eta beste bu-
ruzagi ohi batek Hiriko kasuarengatik 
zigortua izan zen enpresari baten so-
zioarekin harremanak ditu.

Konferentziak eta ikastaroak eskain-
tzen dituzte eta horrelakoetan parte 
hartzen dute Ertzaintzaren Segurtasun 

Pribatuko Unitateko eta Ertzaintzaren 
Inteligentzia Bulego Nagusiko ardura-
dunek. Kontraespioitza enpresa sare ho-
rrek EAEko erakunde publikoekin kon-
tratu batzuk lortu ditu, Osakidetzarekin 
eta Ertzaintzarekin kasurako.

Sareak euskal milioidun batzuen fi-
nantzaketa jaso zuen. Aberats izugarri  
horiek Eusko Jaurlaritzaren kargu ohi 
batzuekin harreman zuzena dute. Ziber
-segurtasunari lotutako enpresa sare 
horrek kontraespioitza lanak burutu zi-
tuen atzerrian interesak dituzten euskal 
enpresarientzat.

Sare horrek segurtasun indarretako 
kide ohiak fitxatu ditu, Ibex 35 eta For-
tune-500eko enpresentzat lan egiteko, 
baita atzerriko beste bezero batzuentzat 
ere. Bezero batzuk De Miguel auziari lo-
tutako enpresak dira, burukide ohi ba-
ten aholkularitza enpresa talde bat hain 
zuzen ere. Euskadiko apustu etxeen se-
gurtasunaz ere arduratu dira.

Sare horretan dronekin lotura duen 
enpresa bat ere agertzen da, Mossos 
d’Esquadrako bi buruzagi ohirekin ha-
rremanak dituena. Estatuko segurtasun 
indarrek enpresa horren droneak erabil-
tzen dituzte polizia-jazarpenetarako eta 
manifestazioak kontrolatzeko.

Pribilegiatu gutxi batzuren alde eta 
ezjakin askoren kontra, Euskal Herriko 
Anaia Handia martxan dago jada. 

Behin entzun nion Harkaitz Cano-
ri badela jendea Durangoko Azo-
kan besterik existitzen ez dena. Eta 

jende horregatik joaten naiz ni urtero, 
hain zuzen ere. Badakit nor non aurkitu. 
Badakit zertaz hitz egingo dugun. Ur-
tetik urtera elkarrizketei heltzen diegu 
denbora pasatu izan ez balitz bezala. Bi-
zitzaz, maitasunaz eta poesiaz hitz egi-
ten dugu maiz, gauza bera eta bakarra 
balira bezala. Ez dut libururik erosten 
apenas, gauza arraroen bat gehienez ere. 
Diskoak bai, Spotifyn dena badago ere, 
gustatzen zaidalako esku artean izatea 

letren liburuxka. Ez naiz erostera joaten. 
Egitarauari ere ez diot gehiegi errepara-
tzen. Heterodoxoa naiz honetan ere. Ez 
nau gehiegi ardura jende gehiago edo 
gutxiago dagoen, zer saltzen den eta zer 
ez, nor dagoen sinatzen eta nor ligatzen. 
Kulturaz enpo bizi naiz urte osoan zehar. 
Hamabi hilabetez joaten naiz euskaraz-
ko antzerki lanak ikustera. Euskal poe-
ten liburu guztiak irakurri ditut, bi aldiz 
onak badira eta behin txarrak badira. 
Durangoko Azokara joatea maite dut sa-
raoa den aldetik. Lagunen arteko hitzor-
du bilduma bat. 


