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1. Aurkezpena 

− Jon Patxi Arratibel, Iñigo Gonzalez, Gorka Mayo, Iker Moreno eta Gorka Zabala gara, 

Auzitegi Nazionaleko Penal Aretoko 2. sekzioaren 4/2014 sumarioan prozesatuta. 

− 2011. urteko urtarrilaren 18an Fernando Grande Marlascaren aginduz atxilotuak izan 

ginen . Inkomunikaturik, Guardia Zibilaren ziegetan torturak jasan genituen kartzelara 

bidali aurretik. 

− Azken urtean prozesatuak izan gara, Fiskalak 8na urteko espetxe zigorra eskatu du 

guretzako eta azken egunotan epaiketa data jakinarazi digute. 2016. urteko apirilaren 

14, 18, 19, 20 eta 21ean jaitsi beharko gara Madrilera erakunde armatuko kide izatea 

egotzita. 

 

2. Epaiketaren inguruko balorazio azkarra 

− Gure aurka egiten dituzten salaketen zentzugabekeriak aurrera darrai. Auzitegi 

Nazionalak bi sententziei muzin eginez gertatzen da hau guztia: Giza Eskubideen 

Estrasburgoko Auzitegiak gure tortura salaketak ez ikertzeagatik Estatu espainiarrari 

ezarritako kondena (2015-V-5 eguneko sententzia) eta Europako Kontseiluaren menpe 

dagoen CPTk 2011. urtean egin zuen informean gure adierazpenei sinesgarritasuna 

emanda (12 eta 14. puntuak).   

− Ikaragarria da XXI. Mendean, Estatu espainiarrean, tortura salaketen aurrean beste alde 

batera begiratzen jarraitzea. Gure kasu zehatzean nazioarteko instituzioek gertatutakoa 

baieztatzen dutelarik. Honek guztiak, Estatu espainiarra, giza eskubideen urraketa 

iraunkor eta sistematikoak burutzen diren munduko edozein herrialderekin parekatzen 

du. 

 

3. Kanpainaren aurkezpena 

− Agerraldi hau AZTNUGAL kanpaina aurkezteko probestu nahi dugu. Bere bidez gure 

egoeraren berri eman nahi diogu jendarteari. Jakingo duzuen moduan, AZTNUGAL hitza 

(LAGUNTZA alderantziz idatzita), Jon Patxi Arratibelek bere polizia deklarazioa 

izenpetzeko erabilitako sinadura da. Laguntza eskatzeko aurkitu zuen modua. Pairatzen 

ari zuen egoera lazgarria agerian utzi eta bera zein hirugarren pertsona batzuk 

inkulpatzeko baliatu nahi zen deklarazioa bera bertan  geratzeko saiakera izan zen. 

− Hitz hau erabili nahi izan dugu gure salaketa kanpainaren ikur gisa. Bi aldagairen 

inguruan laguntza eskatzeko erabili nahi dugu: torturarekin amaitzeko laguntza eta 

gatazka politikoarekin amaitzeko laguntza. 

− Gatazkaren konponbidean aurrera egiteko, irtenbide demokratiko bati ateak irekitzeko 

alegia, jendartearen inplikazioa ezinbestekoa delako. Epaiketa politikoak suposatzen 

duten salbuespen neurriekin amaitzeko dagoen berme bakarra, herritarren aktibazioa 

eta batasuna direlako. 

− Informazio gehiago edo gurekin harremanetan jarri nahi duen pertsona orok sortu 

dugun blog-aren bidez egin dezake: www.aztnugal.org 

 

4. Estatuari eta Auzitegi Nazionalari zuzendutako mezua 

− Bukatzeko, Auzitegi Nazionalari eta Estatu espainiarrari sorgin ehiza hau eten dezaten 

exijitzen diegu. Oroimenaren aldarriak zein gertatutakoaren errelatoak garrantzi berezia 

duen garaiotan, Nafarroako herritarrak gure ideologiagatik ajustiziatuak izaten 

jarraitzen dugu. Hau guztia errelato kolektiboaren parte da ere, Estatu espainiarrak 

egindako izugarrikerien errelatoa hain zuzen ere. 


