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SARRERA 

 Hurrengo maiatzaren 17an hainbat euskal herritarren arkako epaiketa be-
rri bat abiatuko da audientzia nazionalean. Kasu honetan, 2010eko irailaren 14an 
atxilotu eta EKINeko zuzendaritzako kide izatea leporatzen zaien 9 euskal herritarri 
buruz ari gara.   9 eta 15 urte bitarteko espetxe zigor eskaerei aurre egin beharko 
diete, auzibide osoan pertsona edo ondasunen aurkako bortxa bidezko ekinbide 
bakar bat agertzen ez bada ere.

 Ez da antzeko ezaugarriak dituen lehenengo kasua. Espainiako erreinuak 
Giza Eskubideen alorrean kontaezinak diren itunak sinatuta dituen arren (berezi-
ki eskubide zibil eta politikoei dagokionean), errealitateak erakusten diguna terro-
rismoaren aurkako borrokaren aterkipean ehunka pertsona atxilotu, torturatu eta 
epaitu direla da. Pertsona hauek,  berauek defendatzeko ardura duten instituzioen 
aldetik, eskubide eta askatasun oinarrizkoenak (tartean askatasunerako eskubidea 
bera) era sistematikoan zapalduak  izan direla ikusi behar izan dute. 

 Esku artean dugun kasua behin eta berriro errepikatzen den zoritxarreko 
errealitate baten adibide berria da. Horregatik, lan honen bitartez, kasua baldintzat-
zen duten ezaugarri berezien eta auzipetutako pertsonengan emandako eskubide 
urraketa larrien berri eman nahi da.

 Askatasun zibil eta politikoen jazarpenarekin zein eskubide urraketekin 
bukatzea guztion zeregina da. Ez dago bakea lortze bidean ekarpen hobeagoa egi-
terik.

 Has gaitezen bada.
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1) 8/2013 AUZIAN AUZIPETUTAKO HERRITARRAK

 8/2013 auzibidean auzipetutako herritarrak ezker abertzalean zein herri mu-
gimendu  ezberdinetan ibilbide luzea duten pertsonak dira. Ezkutatzen ez duten 
lehen datua da hau. Eskubide osoko herritarrak ziren, beraien eskubide zibil eta 
politikoak indarrean izanik. Beraz, eskubide hauek atxiloketa unera arte erabili zi-
tuzten.

 Hau esanda, aipatutako pertsonak ez dira garrantzia publiko edo mediatiko 
handikoak, beraz eta irakurleari hasieratik zeintzuk diren eta azken urteotan zertara 
dedikatu diren argitzeko asmoz, bakoitzaren datu biografiko batzuk eskaintzen ditu-
gu:

  Hurrengo 9 pertsonak lirateke beraz:

 
 1) Urko Aierbe Sarasola: 
(Donostia, 1974) Urteetan zehar euskararen sustapena 
bilatzen duten herri eragile ezberdinetan lan egin du, 
Euskal Herrian Euskaraz, Kontseilua edo Bagera kasu 
( Asociación de euskaltzales de Donostia). Gaur egun 
langabezian dago eta Arbizun bizi da.

 2) Joxe Aldasoro Jauregi: 
(Iruñea, 1974) Haur hezkuntzan diplomatua eta Peda-
gogia ikaslea UNEDen. Irakaslea da Aguraingo Lope 
de Larrea ikastetxean, hizkuntz normalizazioaren ardu-
raduna ere bada bertan. 2015etik EHBILDUko zinegot-
zia da Etxarri-Aranatzeko udalean, bere bizilekuan. 

 3) Aniaitz Ariznabarreta Ibarluzea: 
(Eibar, 1980) Makrobiotikan eta ekialdeko medikunt-
zan diplomatua. Haur kanpamentu ezberdinetan zein 
Arrate Kultur Elkartean (Eibar) dinamizatzaile kulturala 
izan da. Atxiloketaren momentuan bertan egiten zuen 
lan. Gaur egun makrobiotika eremuan lan egiten du eta 
Iruñean bizi da.

 4) Sandra Barrenetxea Díez: 
(Bilbo, 1975). Zientzia Politikoetan eta Soziologian 
lizentziatua EHUn, hainbat enpresatan zein eremu 
komunitarioan soziologo gisa lan egin du. Gaur egun 
mankomunitate bateko berdintasun teknikari gisa lan 
egiten du. Donostian bizi da.



9akLIBRE

#TorturarikEz #EskubideZibilEtaPolitikoak #BasqueLivesMatter#TorturarikEz #EskubideZibilEtaPolitikoak #BasqueLivesMatter

9akLIBRE

4

 5) Erika Bilbao Bárcena: 
(Bilbo, 1978) Zuzenbidean graduatua EHUn. Aboka-
tu gisa lan egiten du LAB sindikatuaren aholkularitza 
juridikoan. Erandion bizi da, bizimodu soziala Leioan 
egiten duen arren.

 6) Eneko Compains Silva: 
(Iruñea, 1981) Zuzenbidean eta Enpresen Administra-
zio eta Zuzendaritzan lizentziatua: Zuzenbide kons-
tituzionalean doktoratzen. EHUn (Ibaeta) zuzenbide 
irakaslea da, eta abokatu gisa ere lan egiten du Iru-
ñean. Tafallan bizi da, bizitza soziala Iturrama auzoan 
(Iruñea) egiten duen arren. 

 7) Ugaitz Elizaran Aguilar: 
(Miarritze, 1976) Garbiketa eta ostalaritza langilea. 1 
eta 4 urteko bi umeren aita da eta Bilbon bizi da.

 8) Egoitz Garmendia Vera: 
(Otxandio, 1980) Ingeniari Mekanikoa EHU-tik, gaur 
egun EHBILDUren aholkulari gisa lan egiten du Gastei-
zko udalean. Ume baten aita da eta Otxandion bizi da.

  9) Rosa Iriarte Laset: 
(Iruñea, 1982) Hainbat urtetan Bilgune feministako 
arduraduna izandakoa,  eta LAB-Nafarroako osasun 
laboral arduraduna. Laister ama izango da eta Antsoai-
nen (Nafarroa) bizi da. 
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2) ATXILOKETAK EMAN ZIREN TESTUINGURUA: 
 
 Hasieratik bertatik, herritarren eskubide zibil eta politikoen eta estatua zein 
administrazio ezberdinen arteko bizikidetza , gatazka edo tentsio iraunkor baten 
baitan garatu da. Orokorrean, ezarritako estatus quo-arekiko disidentzia indartsua-
goa izan den lekuetan nabarmenagoa izan da era honetako eskubideen urraketa. 
Ezin dugu ahaztu eskubide hauen oinarri teoriko eta ideologikoa herritarrei estatuak 
egin ditzakeen injustiziei aurre egiteko oinarrizko berme batzuk eskaintzea dela, 
edo besterik gabe, bestelako mundu edo eredu sozial baten alde inolako jazarpenik 
izan gabe lan egin ahal izatea ahalbidetzea..  

 Euskal Herrian, esan beharra dago, eskubide zibil eta politikoen urraketa as-
palditik dator, eta bereziki larria izan da 90.hamarkadako bigarren erditik gaur arte. 
Horrela, sarreran aipatzen zen gisan, argi ikusi daiteke Euskal Herritarrak beraien 
jardun politiko zein sozialaren ondorioz atxilotzea ez dela inondik inora  gertakari 
berria. Ez da Euskal Herritarrek garatzen duten jardun politiko edo sozialaren aurka 
burutzen den lehen operazio poliziala beraz.. 

 Azken hamarkadetan, estatu espainolak euskal gatazkari parametro polizial 
eta errepresibo hutsean  erantzutea erabaki du, zientzia politikoan estatuaren es-
kuin eskua deritzona indartu eta ezker eskua ahulduz. Hau da, polizia, epaile eta 
kartzela gehiagoren aldeko apustua egin eta elkarrizketa zein negoziazioari uko 
eginez. Zoritxarrez, horretan jarraitzen du gaur egun ere, negoziazio eta akordio 
politikoa aukera gisa baztertuz.

 Testuinguru orokor horretan, zigor kodean aurreikusitako zigorren gogortze 
orokor bat emateaz gain, erakunde terroristako kide edo kolaboratzaile izateari  da-
gozkion delitu tipoak oso modu zabalean interpretatuak izan dira. Modu honetan, 
aterki juridiko horri jarraituz, bermeak eman beharko lituzkeen doktrina juridikoaren 
aurka jo eta ikuspegi demokratiko zein legalei erreparatuz erabat zilegi diren jardun 
politiko eta sozialen aurka jo izan da. 

 Gauzak horrela, guztiz ezohikoak izan beharko liratekeen neurriak, behin 
behineko espetxealdia kasu, ezarpen komuneko arau bihurtu dira. Legegile askok 
salatu duen gisan etsaiarekiko zuzenbide penalaren ezarpen argi baten aurrean 
gaude.

 Jar daitezkeen adibideak asko dira: HB-ren mahai nazionalaren espetxerat-
zea, Egin, Egunkaria edo Ardi-Beltza bezalako komunikabideen itxiera ( Apurtu edo 
Ateak Ireki oraintsuago), Batasuna, Ekin, Askatasuna edo Segi bezalako antolakun-
deen legez kanporatzea eta berauen partaide izatea leporatuta espetxeratutako 
herritar andana, eta beste hainbat eta hainbat kasu. Zenbait herri hautagaitzaren 
legez kanporatzea eta horrek milaka pertsonentzat dakarren  bozka aktibo edo pa-
siborako debekua, edo Udalbiltza bezalako instituzio eta Askapena bezalako anto-
lakundeen aurkako jazarpena ere adibide argia dira. 

 Mota honetako salaketak leku askotatik iritsi dira, hainbat eragile sozial, po-
litiko, edo Arartekoa zein terrorismoaren aurkako borrokan Giza Eskubide eta oina-
rrizko askatasunen bultzatzaile den Nazio Batuetako ordezkariaren eskutik1. 
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 Esku artean duguna zerrenda horretako beste kasu bat izango litzateke.

 Atxiloketa haiek gertatu zireneko testuinguru orokorra hau izanda, egia da 
2009-2010 urteetan  ezaugarri bereziak eskaintzen zituen egoera politikoa bizi izan 
genuela. Ezaguna den gisan, Ezker Abertzaleko antolakunde guztiak, eta bere oi-
narri soziala, barne prozesuan murgilduta zeuden. Eztabaida hartako ondorio nagu-
siak Zutik Euskal Herria ebazpena eta soilik jardun politiko eta baketsuan oinarritu-
tako estrategia politikoa dira. 

 Aipatutako eztabaida garatu eta estrategia berria garatzeko emandako pau-
su guztiei erantzun bera eman zien Estatuak, atxiloketa eta espetxeratzeak. Gau-
zak horrela, 2009ko urrian, barne eztabaidaren abiatzeari emandako erantzuna Ar-
naldo Otegi, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez, Sonia Jacinto, Rafa Díez, Amaia 
Esnal eta Txelui Morenoren atxiloketa izan zen, lehenengo 5ak espetxeratuak izan 
zirelarik. 2009Ko azaroaren bukaeran, eztabaidaren erdian, Polizia Nazionalak eta 
Guardia Zibilak Segiko militante izatea leporatuta 35 gazte atxilotu zituen, gehienak 
torturatuak eta espetxeratuak izan zirelarik.

  2010eko apirilaren 14an, eztabaida bukatu eta Zutik Euskal Herria ebazpena 
publiko egin ondoren, euskal preso politikoen eremuan lan egiten zuten 10 pertsona 
izan ziren atxilotuak (tartean euskal preso politikoei asistentzia eskaintzen zieten 
hainbat abokatu). 

 2010eko irailean, estrategia berriaren lehenengo pausuen eta ETAren “ekint-
za armatu ofentsiboen” etetearen ondoren ( ETAk agirian esan gisan 2010eko otsai-
letik indarrean zegoena), bi operazio polizial eman ziren. Lehena, dossier honetan 
azaltzen ari garena, EKINen zuzendaritza osatzea leporatuta 9 pertsonen aurka 
abiatutakoa. Bigarrena, Askapenako 6 kideren atxiloketa eta espetxeratzea ekarri 
zuena.

 2010eko urria eta abenduan euskal gazte independentisten aurkako sareka-
dak errepikatu ziren, 20 pertsonatik gora atxilotu, torturatu eta espetxeratuak izan 
zirelarik.

 Etengabeko operazio polizialen ziklo honekin bukatzeko, ETAren alde-
bakarreko su eten iraunkor eta egiaztagarriari erantzuna ( hitz hori erabili zuen Al-
fredo Perez Rubalcaba barne ministroak) parametro berdinetan eman zion esta-
tuak. Nafarroan, EKINeko kide izatea leporatuta, beste 7 Euskal Herritar atxilotu, 
torturatu eta espetxeratuak izan ziren. Operazioa irailean burututakoaren segida 
gisa izan zen aurkeztua publikoki. Aipatutako guztiak argi islatzen du ekinbide poli-
zial eta judizialaren atzean dagoen kutsu politikoa.
 

1 - Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordea, Informe del Relator especial para la 
promoción de los DDHH y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, 
diciémbre de 2008 (A/HRC/10/3/Add. 2).
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3) ATXILOKETAK EMANDAKO MODUA

 Atxiloketak 2010eko irailaren 14ko goizaldean hasi ziren, ordu bata aldera. 
Esku hartze polizial handiarekin egin ziren (batzuek esan zuten 9 kide atxilotzeko 
300 Guardia Zibil baino gehiago izan zirela), eta komunikabideetan garrantzia han-
dia eman zitzaion sarekadari. Atxiloketen berri emateaz gain, Barne Ministeritzak 
emandako bertsio ofizialari bide eman zitzaion komunikabideetan.

 Espainiar Estatuan gisa honetako atxiloketak ohiko bihurtu diren arren, ibilbi-
de demokratiko handiko herrialdeetan atxiloketak goizaldeko ordu txikitan eta nor-
beraren etxean egitea soilik salbuespen eta arrisku handiko egoeretan justifikatzen 
da, edo ihes egiteko aukera handia denean. Batzuetan ezta ezaugarri horiek ema-
ten direnean ere. Europako herrialde ezberdinetan, Frantzia edo Belgikan kasu, 
zuzenbide estatuak debekatu egiten ditu holako jardunak, Parisen izandako azken 
atentatuetan ikusi ahal izan den eran. Bertan poliziak egunsentira arte itxaron behar 
izan zuen hainbat atxiloketa eta miaketa burutzeko.

 Kasu honetan baina, nahiz eta etxebizitza finkoa, familia eta lana ere izan, 
eguneroko sozio-laboral finkoa zuten pertsonen aurka oinarrizko eskubideentzat 
berme gutxien eskaintzen zuen aukera izan zen erabilia.

 Agerian utzi nahi dugu atxilotutako pertsonak deklaratzera deituak izan zi-
tezkeela (haietako batzuek aldez aurretik eta idatziz adierazia zuten beharrezkoa 
izatekotan epailearen aurrean deklaratzeko prestutasuna), edo edozein kasutan, 
egunez eta besteen artean intimitate edo irudi propioaren inguruko oinarrizko es-
kubideak errespetatuz atxilotzerik bazegoela.

 Atxilotutako pertsonen etxeak ongi armatutako hamarnaka poliziak asaltatu 
zituzten ordea, eta hori arriskudun atxiloketak izango zirenik inolaz ere pentsatzerik 
ez zegoenean (ikerketak iraun duen bitartean inoiz ez da aipatu atxilotuek armak 
edo lehergailuak izan zitzaketenik).

 Etxebizitzak hamarnaka poliziak asaltatu izanak, auzipetze berme dagokie-
nez, ondorio gehitu bat izan zuen gainera, ezinezkoa egin zuen idazkari judizial, 
atxilotu eta balizko lekukoak uneoro bertan izango zituen miaketa ordenatu bat egi-
tea.

 Poliziak etxe bakoitzeko gela edo garajeak aldi berean miatu zituen, eta ezi-
nezkoa izan zen atxilotu edo lekuko ezberdinen aldetik jarraipen egoki bat egitea.

 Gainera, aldez aurretik aipatu den gisan, esku hartze polizialak oihartzun 
mediatiko zabala izan zuen lagun. Honek argi erakusten du agintearen jokabideak 
esku hartzearen oihartzun mediatikoa garrantzia publikorik ez duen edozein pertso-
nari dagokion intimitaterako oinarrizko eskubidearen gainetik jarri zuela.

 Guzti hori gutxi balitz, komunikabide gehienek ontzat eman zuten barne mi-
nisteritzak emandako bertsio ofiziala, inolako kontraste lanik egin gabe, eta epailea-
ren aurretik pasa gabe atxilotutako pertsonak modu nabarmenean erruduntzat joaz.
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 Jendarteak kontrastatua izan den benetako informazioa jasotzeko duen es-
kubidea eta atxilotutako pertsonei dagokien ustezko errugabetasun printzipioa za-
palduak izan ziren beraz. Epaiketa paralelo bat baino, komunikabideen aldetik be-
rehalako kondena egon zela esan daiteke (I. eranskina).

4) INKOMUNIKATUTAKO ATXILOALDIAN EMANDAKO 5 EGUNAK 
ETA TORTURA SALAKETA LARRIAK
 
 Esku hartze polizial honetan atxilotutako pertsonak inkomunikatuta egon zi-
ren uneoro, eta 4 edo 5 egunera arte (kasuaren arabera) iraun zuten legez kanpoko 
galdeketak jasan behar izan zituzten Guardia Zibilaren eskutik. Galdeketek iraun 
zuten bitartean ez zuten abokaturik izan eta tortura teknika sofistikatuak jasan be-
har izan zituzten.

 Gertatutakoa ikusita, tratu txar hauen helburua gutxienez bikoitza zela ondo-
rioztatzen da, alde batetik atxilotutako pertsonak fisikoki zein mentalki desegitea, 
beraien borondatea eta nola jokatu erabakitzeko gaitasuna ezerezean uztea. Beste 
alde batetik, nola edo hala autoinkulpazio eta heteroinkulpazioak lortzea, zeinak ge-
rora akusazioei eusteko oinarrizko tresna bihurtzen diren. Zoritxarrez, esan daiteke 
6 kasutan poliziek beraien helburua lortu zutela.

 Kasu guztietan, tratu txarrak, mehatxuak, mespretxu eta torturak polizia ko-
txean Madrilera egindako bidean hasi ziren. Gauzak horrela, atxilotutako pertso-
nek begiak estalita eta postura behartuetan bidaiatu izana salatu zuten, bularra 
belaunetara itsatsita eta kasu batzuetan poliziak beraiek bizkar gainean zituztela. 
Gehiengoa bidaian galdekatua izan zen, oihu, familiarekiko mehatxu larri , buruan 
emandako kolpe eta plastikozko poltsa bat buruan estutuz egindako asfixia sesioen 
bidez. Guzti hau poliziek inpunitate osoz jokatzen zutela argi utziz sortzen zen era-
bateko izu giroaren baitan. 

 Emakumeen kasuan, gainera, hainbat gerritik gora zein behera biluztuak 
izan ziren, ukituak eta eraso sexualak jasan behar izan zituztelarik. Beste batzuek, 
polizia askoren artean bortxatuak izango zirenaren etengabeko mehatxuak jasan 
behar izan zituzten, eta antzu utziko zituzten praktikak sufrituko zituztela esanez 
mehatxatuak izan ziren. Emakume izateagatik etengabeko mehatxu eta mespre-
txuak jasan behar izan zituzten.   

 Polizia etxean izan ziren denboran, gutxienez lehen eta bigarren egunetan, 
lo egin, deskantsatu edo erlaxatzea ekidin zitzaien, galdeketetatik bueltatzen ziren 
bakoitzean ziegan zutik ordu luzez egotera behartuak izan zirelarik. 

 Abokaturik gabe jasan behar izan zituzten etengabeko galdeketei dagokie-
nez, pertsona guzti hauek atxilotuta eman zituzten egunetan tratu fisiko zein psiko-
logiko oso latza jasan zutela salatu zuten. Oihu, kolpe, balizko tortura teknika berri, 
mota guztietako sufrimenduen luzatze zein senideekiko mehatxu larriek sortutako 
izu egoera baten.

 Hortik aurrera, kasu bakoitzean tortura teknika eta intentsitate ezberdinen 
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berri ematen dute atxilotutako pertsonen kontakizunek. Adibidez, Eneko Compains 
eta Urko Aierbek lehenengo bi egunetan galdeketa gogorrak jasan zituztela adie-
razten duten bitartean, Egoitz Garmendia edo Aniaitz Ariznabarretak bost egunetan, 
etengabe torturak jasan izana salatu zuten.

 Hori bai, atxilotutako pertsona guztiek salatu zuten hainbat alditan jasan be-
har izan zituztela asfixia saioak, batzuek behin eta berriro, konortea bera galtzera 
iritsi arte. Batzuetan, itolarri sentsazioa areagotzeko, buruan poltsa jartzeaz gain 
ahoa prezintoz estali, gorputza manta eta goma espumazko koltxoi banatan bildu, 
poltsa kentzean ahora ura bota eta gorputzaren gainean salto egitera iristeraino. 
Honek jadanik zaila zen arnasketa ezinezko bihurtzen zuen.

 Oihu, mehatxu zein kolpez jositako etengabeko galdeketak jasaten zituzten 
bitartean behin eta berriz ariketa fisikoak egin edo postura behartuak mantendu 
behar izatea izan zen hainbat pertsonen aurka erabilitako beste tortura teknika bat.

 Azkenik, arreta berezia merezi dute atxilotutako hainbat pertsonek polizia 
etxean jasan behar izan zituzten eraso sexual eta sexistek. Salatzen duten gisan, 
biluztuak izan ziren, bular zein organo genitaletan (gizonezko zein emakumezkoe-
netan) ukituak jasan behar izan zituztelarik. 

  Mespretxatuak eta mehatxatuak izan ziren, bortxatuak izango zirela esaten 
zietelarik. Gorputzak urez busti zizkieten, bortxatuak izan zitezkeela sinetsi araz-
teko egokiak ziren posturetan jarriak izan ziren (zutik, biluzik, eta bularrak mahai 
baten gainean zituztelarik).

 Era berean, kasuren baten tortura farmakologikoa erabili izanaren zantzuak 
ere badaude, atxilotuetako batek galdeketa baten gorputz osoan zehar hauts txuri 
bat zabaltzera behartua izan ondoren gorputz atal ezberdinak lo gelditu zitzaizkiola 
salatu baitzuen.

 Nabarmendu beharra dago, atxilotutako hainbat pertsonek jasandako tratu 
txarren berri eman ziotela audientzia nazionaleko mediku forentseari, eta haietako 
bat formalki habeas corpusa eskatzera iritsi zela, atxiloketa modu erabat ilegalean 
ematen ari zelako. Hala ere, auzia zeraman Fernando Grande Marlaska jaunak, ez 
zituen aintzat hartu atxilotuen inguruko informe medikuek islatzen zituzten tortura 
salaketak, gertatzen ari zenaren inguruan ikertzeari uko egin zion, eta eskatutako 
habeas corpusa ezeztatzera ere iritsi zen, horretarako motibaziorik gabeko eba-
zpen judizial erabat orokorra eginez.

 Atxilotutako pertsonek egindako tortura salaketen pasarteak atxikitzen dira 
dossier honetan (II eranskina). 

 Kontakizun hauek, Urko Aierberen kasua salbu, salaketa judizialei bide eman 
zieten, tamainako larritasuna duten gertaerak ikertuak eta erantzuleak epaituak izan 
zitezen. 
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5) AZKEN HAMARKADETAN TORTURAK ESPAINIAR ESTATUAN 
IZANDAKO BILAKAERA: MILAKA SALAKETA ETA IKERKETA 
ESKASIA
 
 Gaia sakon ikertu dutenen begietara, arestian aipatutako gertakariak ez dira 
inondik inora salbuespen bat, inolako erremediorik jarri ez zaion eta behin eta berriz 
eman den zoritxarreko errealitate baten errepikapena baizik. Orain arte argitara-
tutakoen artean sakontasun handienekoa den Euskal Memoriaren ikerketan (Oso 
latza izan da izenburupean) azken hamarkadetan tortura jasan izan duten Euskal 
Herritarrak 9600 inguru izan direla aipatzen da.

 Ez da hau baina gaiaren inguruan burututako ikerketa bakarra. 2009an, ospe 
handiko penalista den Jon Mirena Landak zuzenduta, Eusko Jaurlaritzaren Giza 
Eskubideen Zuzendaritzak azterketa konparatibo bat egin zuen. Bertan argi uzten 
zen Euskal Herrian talde terroristako kide izatea leporatuta atxilotutako herritarren 
kasuan ezin zitekeela adierazi tortura salaketek ETAk bere kidegoari sistematikoki 
tratu txarrak salatzeko helarazitako balizko kontsignei erantzuten zietenik (tesi ofi-
zialak behin eta berriz  hori defendatzen zuen arren). Hainbat eta hainbat kasutan, 
zigortutako militanteek ez zuten torturarik salatu, antolakunde horrekin zerikusirik 
ez zuten beste batzuek tortura salaketa larriak egiten zituzten bitartean. Datuak 
estatistikoki ezin argiagoak ziren2.

 Gaur egun, Eusko Jaurlaritzaren ekinbide gisa, 1960-2013 aldian Euskal 
Herrian torturaren errealitatea argitu nahi duen txosten tekniko bat eratzen ari da. 
Ikerketa ospe handiko Francisco Etxeberria mediku forentseak zuzentzen du, eta 
auzi honetan epaitutako pertsonen kasuak ( EAEn erroldatuak daudenenak) bertan 
txertatuak izan dira. 

 Hala ere, esan beharra dago, tortura salaketa kopuru itzelak eta egindako 
azterketen kalitate handiak erakunde publikoen aldetik ikerketak abiatu eta erant-
zuleak jazartzeko egon den borondate eskasarekin topo egin dutela. Egon diren 
milaka salaketen aurrean zigorrak soilik hamarnaka konta daitezke, gehiengoa gai-
nera indultu partzial edo osoan bukatu direlarik.

 Espainiako erreinuak ez ditu, behar duen eran, tortura salaketak ikertzen. Ez 
dago  benetako ikerketa eraginkor eta independenterik. 

 Horri lotuta, azken urteotan behin baino gehiagotan ikusi ahal izan dugu 
Estrasburgoko Giza Eskubideen Epaitegia estatu Espainiarra tortura salaketak ez 
ikertzeagatik zigortzen, egoera hau zehazki 7 alditan errepikatu delarik3.Horrez 
gain, polizia etxeetan pertsonak torturatzeagatik zigortua ere izan da beste bi aldi-
tan ( haietako bat Jaime Iribarren nafarraren kasua izanik).

2 - LANDA GOROSTIZA, Jon Mirena, Documentación de la tortura en detenidos incomu-
nicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008. Abordaje científico, Giza Eskubideen 
Zuzendaritza, Justizia, Lan eta Segurtasun Sozial saila, Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz, 
2009ko martxoaren 31. Ikus: http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/dictamen_tortu-
ra_cast.pdf

3 - Azken aldia 2015ean,  Jon Patxi Arratibelen kasuan: ikusi http://www.eldiario.es/politi-
ca/Estrasburgo-Espana-investigar-maltrato-Ekin_0_384611743.html
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 Hala ere ez dirudi zigor horiek Estatu Espainiarraren jokamoldea askorik 
aldatu dutenik. Kasu honetan atxilotutako 9 pertsonetatik 8 izan ziren epaitegien 
aurrean tortura salaketa egin zutenak, eta inongo ikerketarik egin gabe gehienak ar-
txibatuak izan dira. Salbuespen bakarra Sandra Barrenetxearen kasua da, hainbat 
guardia zibil Bizkaiko audientzian epaituak izango direlarik.

6) DOSSIER HONETAN AIPATUTAKO TORTURA SALAKETEN 
EGIAZKOTASUNAREN INGURUAN: ISTANBULEKO 
PROTOKOLOAREN EZARPENA

 Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y 
Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, edo Istanbuleko protokoloa derit-
zona, tortura eta bere ondorioak dokumentatzeko nazioartean egin den lehen arau 
multzoa da. Hiru urtetako lanaren ondorioz osasun eta giza eskubideen arloan adi-
tuak diren 75 pertsonatik gorako taldearen eskutik osatua izan zen, 40 antolakunde 
ezberdin inplikatu ziren lanean, tartean Torturaren Biktimen Erreabilitaziorako Na-
zioarteko Kontseilua dagoelarik. Honez gain Nazio Batuen Giza Eskubideen Goi 
Bulegoak onartua izan zen 2000 urtean.

 Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordeak (2006 urtetik Nazio Batue-
tako Giza Eskubideen Kontseilua) eta Nazio Batuetako Batzar Orokorrak behin eta 
berriz esan dute  protokoloan erabilitako irizpideak torturari aurre egiteko tresna 
egokiak direla.

 Gauzak horrela, protokoloaren asmo nagusia torturatuak izan diren pertso-
nen ebaluaziorako nazioarteko gida gisa erabilgarri izatea da, balizko tortura kasuak 
ikertu eta aurkitutako zantzuak justizia edo ikerketa agentzien esku uzteko. Torturen 
ondorioak ezagutu eta dokumentatzeko nazioartean onartuak diren  prozedura eta 
neurgailuak ditu protokoloak, eta pertsona bat torturatua izan den edo ez jakin nahi 
duten medikuei gida erabilgarria eskaintzen die.

 Auzi honetan atxilotutako pertsonak, aditu talde baten eskutik,  2015 urtean 
Istanbuleko protokoloan oinarritutako azterketa sakon baten parte izan dira (az-
terketa hau aurrez aipatu den Eusko Jaurlaritzaren ikerketan eta epaiketan bertan 
froga perizial gisa aurkeztua izango da), ondorio nagusia tortura salaketa guztien 
sinesgarritasun maila oso handia dela ondorioztatu delarik. 

 Dena den, tortura salaketen egiazkotasunaren inguruko froga nagusietako 
bat auzi honetan atxilotutako pertsonen gehiengoa horrelako esperientzia traumati-
ko batek uzten dituen ondorioei aurre egiteko azken urteotan tratamendu psikologi-
koan egon izana da.
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7) ESPETXEALDI PREBENTIBOA, DISPERTSIOA ETA F.I.E.S. ERRE-
GIMENA

 Lau (eta zenbait kasutan bost) eguneko atxiloketa inkomunikatuaren ostean, 
2010.eko Irailaren 18 eta 19aren artean Fernando Grande Marlaska, kausako ins-
trukzio epailea, atxilotutako 9 pertsonen espetxeratze prebentiboa agindu zuen.

 Dena delakoagatik izanda ere, aipatu atxiloketa eta espetxeratze aginduen 
egun gutxira, epaile honek berak meritu polizialaren medailaren kondekorazioa jaso 
zuen Alfredo Pérez Rubalcaba, garaiko Barne Ministroaren eskutik. Alegia, inbes-
tigazioaren arduradun eta komunikabideetan publikoki akusatzen aritutako berek 
(Barne Ministeritza eta Guardia Zibila) teorian erabateko inpartzialitateaz kausa ins-
truitu behar zuena kondekoratu zuten.

 Sari susmagarria da erabat, kontutan hartuta Guardia Zibila prozesu judizial 
honetan parte dela (praktikan akusazioa lantzen du), saritutako epailearen alderdi-
keria susmoak ageriko utziz. Zer ez litzatekeen esango akusatzaileen ordez akusa-
tuek sarituko balute epailea? Onartuko al litzateke? Ez, noski. Garai hartan Madril-
go jurista elkarte batek ere luzatu zuen saria itzularazteko eskaera CGPJ delakoari.

 Baina espetxeratze prebentiboaren inguruko epailearen erabakiari dagokio-
nean, lege oinarria duen badaezpadako neurria izanda ere, gogora ekarri behar da 
salbuespenez soilik har litekeen neurria dela, helburu berak bermatzeko bitarteko 
egokiagorik ez legokeenean (kalte gutxiago eragingo luketenak). Alegia, atxilotuak 
frogak apurtzea ekiditea, biktimaren aurka ekiten jarrai ez dadila edo ihesik ez egi-
tea.

 Kasu honetan argi dago, ofiziozko abokatuak nabarmendu bezala: Guardia 
Zibilak mugagabeko erregistro kopurua zuen garatua jada, paper zein oinarri infor-
matikoko materiale ugari eskuratua zuen eta beraz frogak apurtzeko arriskurik ez 
zegoen (jada eskuratuak baitzituzten eta erregistro berririk ez zen aurreikusten). 
Biktimen aurkako ekitean jarraitzerik ez da posible biktimarik ez denean kausa ho-
netan. Eta azkenik, gizartean erabat txertatutako pertsonak ziren atxilotu denak eta 
ondorioz ez zegoen ihes egiteko arriskua argudiatzeko oinarririk. Are gehiago: Esan 
bezala, baten batek aurrez adierazia zuen eta idatziz, epailearen aurrean deklarat-
zeko prestutasuna. Non da beraz ihes egiteko arriskua?

 Hileotan gertatutakoari begiratuz gero, ohikoa bihurtua zen antzeko sareka-
detan atxilotutako gehienak espetxean amaitzea (Bateragune, abokatuak, Askape-
na, Segi…). Alabaina, salbuespenezko neurri izaten darrai, behin eta berriz aplika-
tua izateko erabilia izan zen arren. Bestela esanda, halako kasuetan beste behin 
ere, salbuespena arau bihurtua ziguten.

 Gutxi balitz, kasu bakarrean salbu, pertsona hauek espetxealdi prebentiboko 
2 urteko epealdi luzeena agortu zuten praktikan, 2.012ko Uztailaren 25a bitarte 
espetxeratuak mantendu ostean. Grande-Marlaska ordezkatu eta espetxeratuok fi-
dantzapean aske geratzea erabaki zuen Javier Gómez Bermúdez epaileak berak 
agerian utzi zuenez, 2 urteotan ikerketa erabat geldirik izan zen; atxilotuak espe-
txean mantentzea nolabait justifika zezakeen inolako diligentzia berririk egin gabe.
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 Sumario honek kaltetutakoek ordea hori baino gehiago pairatu behar izan 
zuten. Espetxean iraun behar izateaz gain, euskal preso político erabateko gehien-
goari bezala, espetxe dispertsioa aplikatu zitzaien. Honela, indarrean dagoen arau-
tegiak presoek bere inguru sozial eta familiarretik ahal bezain gertu izan behar dela 
dioen arren, atxilotuak bere inguru gertuenekotik ehundaka kilometrotara kokatu-
tako kartzelatan mantendu zituzten preso.

 Honek senide eta lagunentzako zigor gehitu bat suposatu zuen beharrik 
gabe bidegabeki. Bizitza eta segurtasunerako arriskuaz gain, higadura físico eta 
psikologikoa eta diru hondamen ondoriozkoak agerikoak dira (Urko Aierberen ka-
suan ondorio gehitu batekin, bere gurasoen adina tarteko ez baitzeuden halako 
bidai baterako baldintzetan eta ezin izan zuten semea ia ikusi).

Banan bana:

1) Urko Aierbe Sarasola: Navalcarneron espetxeratua (Donostiatik 488 km) 
eta ondoren Foncalenta eramana (748 km).

2) Joxe Aldasoro Jauregi: Soto del Realen espetxeratua (etxarritik 373 km) 
eta ondoren Navalcarnerora eramana (446 km). 

3) Aniaitz Ariznabarreta Ibarluzea: Soto del Realen espetxeratua (429 km), 
ondoren Alcalá Mecora eramana (464 km), Estremera (515 km), Martutene 
eta Zaballa (bere tortura salaketa tarteko diligentzietara ekarria). 

4) Sandra Barrenetxea Díez: Soto del Realen espetxeratua (429 km), ondo-
ren Ávila-Brievara eramana (475 km), Murcia I-El Palmar (853 km), Murcia 
II-Campos del Río (859 km) eta Alicante II-Villena (793 km). 

5) Erika Bilbao Bárcena: Soto del Realen espetxeratua (384 km) ondoren 
Brieva-Ávilara eramana (429 km). 

6) Eneko Compains Silva: Aranjuezen espetxeratua (Iruñeatik 444 km).

7) Ugaitz Elizaran Aguilar: Soto del Realen espetxeratua (421 km), ondoren 
Valencia I-era eramana (603 km) eta azkenik Valencia II (603 km). 

8) Egoitz Garmendia Vera: Alcalá Mecon espetxeratua (292 km) eta azken 
astetan Aranjueza eramana (343 km). 

9) Rosa Iriarte Laset: Soto del Realn espetxeratua (Iruñeatik 415 km).

 Dispertsioa gaitera ez zen izan pertsona hauei ezarritako salbuespenezko 
azken neurria, espetxe bakoitzaren barruan FIES 3-Banda Armada erregimenean 
sailkatu baitzituzten, berauen eskubideetan ondorio larriak eragin zituena: ahozko 
zein idatzizko komunikazio oro kontrolatua izan zen (telefonozkoak, lokutorioak, au-
rrez aurrekoak, gutunak…); irakurketak ere kontrolatuak ziren, kartzelarien jarrai-
pen berezia pairatu zuten (egunean bost bider non eta norekin zegoen jasotzerai-
no); euskal kide bat baino gehiagorekin patioan elkartzea ekidin zen; e.a.
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8) ZIGOR ESKAERAK ETA MAIATZERAKO AHOZKO EPAIKETA: 
TORTURA AKUSAZIOAK MANTENTZEKO OINARRIZKO ELEMEN-
TU MODUAN

 Hurrengo Maiatzaren 17a eta Ekainaren 2a bitarte, 3 astean zehar (4. bat 
luzatzeko aukerarekin) sumario hentan prozesatutako 9 pertsonen aurkako ahozko 
epaiketa ospatuko da Audientzia Nazionalean, zigor eskaera izugarriak baloratuko 
direlarik.

 Honela, sumario osoan izaera bortitzeko egitate bakar bat ere izan ez arren 
(ez pertsona, ez ondasunen aurkakorik ere), fiskaltza zein akusazio partikularrek 
ondorengo zigor eskaerak defendatuko dituzte:

 - Fiskalaren kasuan: Ugaitz Elizaran Aguilarentzat 12 urteko espe-
txealdia eta 15 urteko inhabilitazio berezia kargu edo lanpostu publikorako. 
Besteentzat 9 urteko espetxealdia eta 12 urteko inhabilitazio berezia kargu 
edo lanpostu publikorako.

 - Dignidad y Justiciaren kasuan: Ugaitz Elizaran Aguilarentzat 14 
urteko espetxealdia eta 15 urteko inhabilitazio berezia kargu edo lanpostu 
publikorako. Besteentzat 11 urteko espetxealdia eta 13 urteko inhabilitazio 
berezia kargu edo lanpostu publikorako.

 - AVTren kasuan: Guztientzat 12 urteko espetxealdia eta 15 urteko 
inhabilitazio berezia kargu edo lanpostu publikorako.

 Horretarako 3 zutabetan oinarritu dira: Batetik, akusatuek ukatzeko asmorik 
ez duten bilkura politikoetara jarraipenak; Bestetik, izaera politikoko dokumentazioa 
(eximen eta dinamika ezberdinei buruzkoak, non ez den ez planifikatzen, ez agint-
zen, ez justifikatzen izaera bortitzeko inolako ekinbiderik); Eta azkenik, larriena, mu-
turreko torturen bitartez eskuratutako aitortzak.

 Akusazio ezberdinek oraindik orain tortura salaketei kasurik ez eta berauez 
baliatzean akusazio horiek mantentzeko, kasu honi aurre egiteko orduan ematen 
duten neurri demokratikoa agerian geratzen da.

9) EPAIKETA POLITIKO GEHIAGORIK EZ: ARDURA ETA KONPRO-
MISOAREN ORDUA
 
 Dossier honetan zehar bertan inplikatutako pertsonek pairatu behar izan du-
ten oinarrizko eskubide eta berme urraketak agerian geratzen dira. Horrenbesteko 
bidegabekeria eta justizia urratzeei amaiera emateko unea da. Ardura eta konpro-
misoaren ordua da.

 Azaldu bezala, azken urtetan “todo es ETA”-ren lemapean giza eskubide, 
zibil zein politiko mugagabeen urraketa eman da. Alderdi politiko eta herri mugimen-
duen ilegalizazioa aipatua izan da, komunikabideen ixtea, politikaren judiziliazioa 
edo jarduera politiko zein sozialean besterik ez zebilen ehundaka pertsonaren aur-
kako zigorra.
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 Tamalez, ETAren jarduera armatuaren behin betiko amaieraren ostean, Es-
painiar Estatua eskubide zibil eta politikoen jarraipenerako logika berean murgilduta 
darrai. Horren froga da epaiketa hau beste hainbeste bezala (kondenetan jeitsiera 
bat nabarmendu dela egia bada ere).

 Are gehiago; krisi ekonommiko eta eskubide sozialen murrizketa orokortua-
ren aurrean sorturiko iritis kritikoen aurka estatuak ez du errepresio tresna berriak 
martxan jarri besterik egin. Mozal legea izenarekin ezgutzen duguna ala kode pe-
nalaren azken eguneratzea dira adibide nabarmenak.

 Horregatik, ozen salatu beharra aldarrikatzen dugu: salbuespenezko politika 
hauek giza eskubideen aurkakoak dira eta praktikan eskubide zibil eta politikoak 
deuseztatzen dituzte (modu askean adieraztekoa, antolatzekoa, mobilizatzekoa eta 
baita duintasunezkoa tratua jasotzekoa ere).

 Eskubideok, esan beharra dago, ez dira 8/2013 sumarioan, zein beste 
edozein sumariotan ere,  prozesatutakoen eskubide soilik; guztion eskubide dira. 
Gure herrikideon eskubide zibil eta politikoak urratuak direnean, gu guztion eskubi-
deak dira urratzen dituztenak. Ez da jendarte askerik beronen parte bat jarraitua 
delarik. Horregatik, guztioi arduraz eta konpromisoz jokatzea dagokigula uste dugu, 
gure eskubideak defendatu eta defendatu ere gisa honetako sumarioetan prozesa-
tutako pertsonak.

 Basque Lives Matter! Ohiu sinple bat: euskal herritarren biziek axola dute: 
axola digute! Axola digute Erikak, Joxek, Roxikak, Sandrak,Ugaitzek, Enekok, Ur-
kok, Aniaizek eta Egoitzek. Aski dela esateko ordua da, bakean bizi nahi dugula, 
bere eskubideen jabe den herri batean (giza eskubide zein zibil eta politikoak), tor-
turaren orbana erabat ezabatua duena, iraganean utzia; ezagutu eta erreparatu 
beharreko iraganean, errepika ez dadin.
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1. ERANSKINA: PRENTSA LABURPENA.

EL MUNDO: “Guardia Zibilak Ekin-eko nazio zuzendaritzako 9 kide atxilotu ditu” (La 
Guardia Civil detiene a 9 miembros de la dirección nacional de Ekin)

- Ikus: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/14/espana/1284424103.
html 

NOTICIAS CUATRO: “Ekin-eko 9 kide atxilotuak. Banda (sic) inguruko sektorerik 
gogorrena” (Detenidos 9 miembros de Ekin. El sector más duro del entorno de la 
banda). 

- Ikus: http://www.cuatro.com/noticias/Detenidos-miembros-Ekin-entor-
no-ETA_0_1093050015.html

   
DIARIO DE JAÉN: “Atzoko 9 atxiloketekin Ekin-eko kupula desegituratuta” (Desar-
ticulada la cúpula de Ekin con las 9 detenciones de ayer). 

- Ikus: http://www.diariojaen.es/historico/desarticulada-la-cupu-
la-de-ekin-con-las-nueve-detenciones-de-ayer-FCDJ16272  

ÚLTIMA HORA: “Ekin-eko kupula desegituratuta” (Desarticulada la cúpula de Ekin). 

- Ikus: http://ultimahora.es/noticias/nacional/2010/09/15/20183/desarticula-
da-la-cupula-de-ekin.html 

HERALDO DE ARAGÓN: “Ekin-eko burua Cariñenan atxilotua” (El jefe de Ekin 
detenido en Cariñena). 

- Ikus: http://www.heraldo.es/noticias/nacional/detenidos_nueve_miem-
bros_direccion_nacional_ekin.html 

20 MINUTOS: “Guardia Zibilak Ekin burugabetu du goizaldeko 9 atxiloketekin” (La 
Guardia Civil descabeza Ekin tras las 9 detenciones de esta madrugada). 

- Ikus: http://www.20minutos.es/noticia/813256/0/arresto/miembros/eta/ 
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2. ERANSKINA: TORTURA TESTIGANTZEN ATERAKINAK

Joxe Aldasoro Jauregi:

 Nire jarrera mantentzen nuenez flexioak egitea agindu zidaten: zutik eta es-
posatua, belaunak tolesten nituen ipurdiarekin oinak ikutu arte, eta berriro zutitu. 150 
egingo nituela esan zidaten. Galdera bat egin eta nire erantzuna gogoko ez bazuten 
azkarrago jarraitzeko agintzen zidaten. “80 daramazu, oraindik baduzu denbora tar-
te baterako, arin, ez zaitez okertu, eta 150.era iritsiko garenean berriro 0-etik hasiko 
gara”. 150.era iritis aurretik poltsa bat jarri zidaten buruan. Poltsa buruan nuela 
zenbait flexio gehiago egin nuen eta zutik nengoeneko batean lepo inguruan poltsa 
estutu zidaten. Arnasterik ez nuela sentitzen nuen, itotzen nintzela. Askatu baina 
kendu gabe arnasa hartzen utzi zidaten. Galderak berriz ere, eta isilik geratu ala 
ematen nituen erantzunak gogoko ez zituztenez flexioak eginarazten zizkidaten be-
rriro. Haietako bik “lagundu” egiten zidaten besapetik helduta azkarrago egin nitzan, 
“ez erori, kabroia, oraindik ez zaude-eta horren nekatuta!” plastikozko poltsa ahora 
itsatsi eta berriro askatuz. Norekin biltzen ote nintzen, noiz… lehen sesio honetan 
mota horretako galderak izan ziren. (…) Laster deklarazio poliziala egingo genuela 
esan zidaten. Guztia nola izango zen azaldu zidaten, gutxi gora behera galderak 
zeintzuk izango ziren eta haiek esandakoa erantzunez gero arazorik ez zela izango, 
deklarazioa egin eta dena amaituko zela. Baina prestatutakoa esaten ez banuen 
ez ahazteko jarraian haien eskuetan izango nintzela berriro eta inkomunikazioak 
iganderarte iraungo zuela. Asteazken edo osteguna zen, 24 ordutan 3 poltsa sesio 
pairatu nuen eta beste 3 egun nuen aurretik eta deklarazioa entseatzen hasi ginen.

Aniaitz Ariznabarreta Ibarluzea: 

 Gerritik gora biluztu ninduten eta batek esan: “bukatu da!” Besoak gor-
putz-enborrera itsatsi, goma-aparrean biribilkatu ninduten txorkatiletatik leporaino 
eta prezintoaz lotu ninduten. Manta bat jarri zidaten gainetik eta aulki batean jarri 
ninduten. Poltsa jarri zidaten eta lasaitasunez airerik gabe geratzearen itxaron zu-
ten. Mugitzeko ahaleginean hasi nintzen, bero nintzen, bero itogarria, eta lotuta ez 
nuen mugitzerik. “Nola duzu izena!” ohiukatzen zidaten eta ni ixilik. Airea amaitzen 
zenean poltsari kosk eta zulotxoak egiten nizkion. Baina haiek jolas tonuan lasai 
esaten zuten: “begira, zulotxo bat du, baina lasai, badugu beste 40”. Poltsa aldatu 
eta berriro hasten ziren. Gero gehiago estutzen hasi ziren. Izerditan blai nengoen, 
airerik gabe geratu arte poltsa aurpegira itsatsita. Itoaldi bakoitzean astintzen nint-
zenarekin aulkitik ateratzen nintzen eta orduan haietako zenbait nire gainean jarri 
zen. Haietako bat erabat nire gainean etzan zen beste batzuek sorbaldatik indarrez 
heldu bitartean. Ezin nuen gehiago eta heriotzaren zain eserita geratu nintzen, la-
saitu nintzen eta airea agortzearen zain geratu. Baina gorputzak utzi ez eta konbult-
siotan astintzen zen. Gero eta estuago eusten ninduten, sesioak luzatu eta estuago 
heltzen zuten. Ohiu iraunkor batean egiten zuten guzti hau: “benga gudari, arnasa 
hartu! Hor, hor! Non dago komandoa! (…)”. Ez dakit zenbat sesioren ostean, buruan 
poltsa birekin (bata zulatua eta bestea gainetik) buruak “klak” egin zidan eta jada 
gehiagorik ezin nuela erabaki nuen. Ez dakit zenbat nuen inguruan, urrunetik beste 
bi ahots entzuten nuen (galdezkatzen nindutenak ziren) eta une horretan poltsa eta 
guzti nire izena ohiukatu nuen. Poltsa jarri zidaten berriro eta atzekoen galderen 
txanda iritsi zen. Erantzuna gogoko ez ala ixilik geratuz gero poltsa estutzen zuten 
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berriro. Zenbaitetan nahi zuten erantzuna ematen nienean ere, “orain arte oso gai-
zki portatu da, itxaron pixka bat” esanez, edo kotxean izandako jarreragatik poltsa 
jartzen zidaten zuzenean. “Aski da!” ohiukatzen nuen eta haiek “Nola aski dela! Ez, 
ez!” Nire astinaldietako batean mozorroa mugitu zitzaidan eta lurra ikusi ahal izan 
nuen: gomazkoa zen, beltza, forma borobilak ateratzen zitzaizkiona, irrist ez egite-
ko erabili ohi den modukoa. Hants zuria zegoen eta jarria zidaten goma-aparraren 
ondakin zenbait, beste norbaitekin erabili izandakoa. Aulki batean jarri ninduten eta 
hasieratik poltsa atera zuten. Estutu zuten beste behingoz eta gorputza manta ba-
tekin bildu. Bero eta egarria jasanezinak ziren eta poltsa estutzen zuten airerik gabe 
utzi arte. Zenbaitetan aulkitik goratzen ninduten arropa kentzeko. Iletik tirana burua 
altxatzen zidaten eta behatzeko ezpainak laztandu. Aho txiki baina polita nuela esa-
ten zidaten eta haien zakilak irensteko modua aurkituko zutela. kamiseta goratu eta 
titiburuak eskuz ikutzen hasi zitzaizkidan lizunkeria ugariren artean. Bortxatuko nin-
dutela esan zidaten. Makil bat eman zidaten eta ipurtzulotik sartuko zidatela esan 
zidaten. Berriz ere mantarekin estali eta poltsa jarri zidaten. Galdeketarekin itzuli 
ziren, paper berriak aurkitu zituztela. Topera zihoazen eta denbora luze aritu ziren 
honela, nik hasieratik kasik arnasik ezin hartu. Mehatxuak iraunkorrak ziren, sen-
diaz galdetzen zidaten (hau ere iraunkorki, nire bikoteaz bereziki).

Sandra Barrenetxea Díez:

 Beste kotxean hasi zen guztia. Mehatxuka hasi eta aurreko atxiloketa oroi-
tarazteko kontu esaka hasi ziren. Atzeko biak ni kolpatzen hasi ziren, bultzaka, 
ohiuka, irainka… nire izena ere ez nien esan eta gero eta bortitzago jarduten ziren. 
Ikutuka hasi ziren, irain sexistekin… kamiseta goratu eta bularretakoa kendu zida-
tenez titiak agerian utzi zizkidaten. Galtza eta kuleroak txorkatiletaraino jeitsi zizki-
daten, bortizki, galtzak apurtzeraino. Aurrekoak hankak indarrez zabaldu zizkidan 
besteek ohiuka, mehatxuka eta burua kolpatu bitartean. Ez dakit zein unetan utzi 
ninduten eta arropa ongi jarri ahal izan nuen. Ez dakit ere aurretik ala ondoren izan 
ote zen baina kolpe artean bitan egin zidaten poltsa eta ustezko pistola bat eskubiko 
esktan jarri zidaten “umezurtza” zela adieraziz. Tarteka pakean uzten ninduten ea 
lasaitzen nintzen baina berehala itzultzen ziren kolpeak, irainak, mehatxuak, bult-
zakadak… umiliazio eta isekak une oro. (…) Madrila iristerakoan egongela batean 
sartu ninduten (aurreko aldiko bera) eta han berriro kolpeak, bultzakadak, ariketa 
fisikoa, isekak, ohiuak, kamiseta goratu eta galtzak jeitsi zizkidaten, postura be-
hartuak… gorputz-enborraren goikaldea mahai baten gainean jarri zidaten, ipurdia 
kanpokalderuntz eta bortxatuko nindutela esan zidaten. Ura bota zidaten hanketan 
eta soka batekin ipurdia ikutuz jolasean hasi ziren. Ohiu eta mehatxuak iraunkorki. 
Une batean “polizia ona”ren papera hartuko zuena sartu zen eta mehatxatu ostean 
janzten utzi zidan. Beste gela batera eraman ninduten. Kalabozoetara joateko kale-
tik pasa behar ginen. Kamerak zeuden baina itzalita. Orduan polizia onak hitze-
gin nezan konbentzitzen saiatu zen, denetarik eskaini zidan. Hitzegiten ez nuenez 
“Garmendia” etorri zen. Hau hasieratik hasi zen kolpeka aurpegi eta buruan. Poltsa 
ohean etzanda egin zidaten; biren artean esku eta hanketatik eutsita eta hirugarren 
batek poltsa aurpegian itsatsiz. 3tan edo. Bortxaketarekin mehatxatu ninduten berri-
ro. Metal pieza bat jarri zidaten esputan eta ipurtzulo eta baginatik sartuko zidatela 
esaten zidaten. Kolpeak buruan, postura behartuak eta ariketa fisikoak (erori arteko 
sentadila eta kuklilak…) Hortik beste gela batera. Egunargia izan arren oraindik 
gaua zela esaten zidaten. Burua kolpatzen hasi ziren eta zeozer esaten hasi nint-
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zen: non lan egiten nuen… buru eta aurpegira ura botatzen zidaten lokar ez nendin. 
Ohiu eta kolpeak… hurrengo egunean batez ere kolpeak buruan, postura behartuak 
(kukubilko eskuak aurreruntz bularraren altueran), ariketa fisikoak (sentadilak), za-
plaztekoak eta presio psikologikoa: mehatxuak, ohiuak, irainak, irriparrak…

Erika Bilbao Bárcena:

 Garmendia da galdeketa daramana, erritmoa markatu, galderak, eta besteek 
jarraitzen dute polizia enarena ala koruarena eginez. Ni behera begira nago, isilik 
eta izututa. Garmendiak esaten dit “Gudari bat zarela uste duzu, eta kakaputza 
zara”, “haserretzen ari nauzu eta gogoratuko duzu”. Eskua zabalik kolpatzen naute. 
Komisaldegian denek kantatzen dutela dio, haiek nahi duten guztia (beste polizia 
taldeekin ezberdinduz), betirako oroituko ditudala eta IRRI egiten dute. Pazientzia 
amaitzen ari zaiola dio eta galduta nagoela, kotxean gertatutakoa ez dela ezer eta 
orain bai ikusiko nuela. Denek oso gertutik egiten zidaten ohiu, inguratuta nago eta 
aurpegi denak oso gertu somatzen ditut. Buru eta sorbaldan kolpatzen naute. Era-
bateko inpunitateaz gozatzen dutela argi geratzen zait eta egiten dutenaz atsegin 
hartzen dutela ulertarazten didate. Ohiu eta irriparrak nahasten dira, koruak behin 
eta berriz errepikatzen dit Garmendiari kasu egiteko, bestela okerragoa izango zela. 
Izu handia dut, oso urduri nago eta bero naiz. Nirekin erratuta daudela esaten diet 
eta negarretan jarri. Orduan Garmediak mahai gaina kolpatuz pazientzia amaitu 
zaiola esaten dit eta hortik aurrerako ez nnuela sekula ahaztuko. Ez dakit zein une-
tan kendu zizkidaten esposak.

Buruan plastikozko poltsa bat jarri zidaten eta lepoan estutu, itotzen bezala. Jasa-
ten saiatu nintzen, lasaitzen, dudan oxigeno apurra iraun arazten. Hasieran zulotxo 
batetik aire apurra arnas dezakedala iruditzen zait. Orduan, arnastu ahal izatea nire 
Ermua izan balitz bezala, kolpatu eta poltsa lepoan estutzen didate eskuak aurpe-
gian jarriz. Galderak ohiuka errepikatzen dizkidate. Ezin dut gehiago, oxigenorik 
ez dut. Arnastekorik lortzeko borrokatzen saiatzen naiz ahal bezala, gorputza eta 
burua mugitzen eta poltsa apurtzea lortzen dut. Arnasestuka nago eta etenik gabe 
beste poltsa bat jartzen didate lepoan estutuz ohiu eta kolpe artean. Aire apurrik ere 
hartzeko denborarik ez dut eta jasangaitza bihurtzen zait hasieratik. Askoren artean 
eusten nauten arren, borrokatuta eskua askatzea lortzen dut eta poltsa apurtzea. 
Ohiuek, galderek eta kolpeek ez dute etenik eta jarraian beste poltsa bat jartzen 
didate. Ia berehala horzka apurtzea lortzen dut. Ezin dut ia arnasik hartu, izerditan 
nago, galderak errepikatzen dizkidate, batez ere Garmendiak. Orduan poltsa berriro 
apurtzerik izango ez dudala esaten didate, buruan kolpe sendo bat ematen didate 
eta lurrera erortzen naiz. Bultzaka altxatzen naute, aulkian berriro eseri eta ber-
tan eskuak lotu. Poltsa berriro jarri eta lurrera erortzen naiz. Erdi zorabiatuta nago. 
Une horretan geldirik mantentzea lortuz gero hiltzea lor dezakedala pentsatzen dut, 
guztia amaitzea horrela, hiltzea desio dut. Baina geratzen zaidan indar apurrarekin 
gorputza mugitzen saiatzen naiz (ezin dut autodefentsa sena kontrolatu), ez dut 
ezer lortzen, itotzen darrait. Nahi dutena esango diedala ohiukatzen saiatzen naiz 
baina ezin dut. Itomena jasangaitza da eta konortea galtzear nago. Poltsa ken-
du eta mugitzen naute, eskuak askatu. Airea hartzea kosta zait baina bizirik nago. 
Poltsa haiek ere urduri jartzen direlako kendu didatela uste dut. Baina arnasa har 
dezakedala ikusitakoan kolpatu eta ohiu egiten didate. Zorabiatua nago, galduta eta 
ezin dut gehiago.
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Eneko Compains Silva:

 (Kotxean) Zenbait unetan, haien haserreak gorena jotzen zuenean, plas-
tikozko poltsa bat hartzen zuten nire belarri ondoan zarata egiteko. Ikutu nezan 
esaten zidaten… “probatu nahi al duzu?”… nik ezetz… “jarrera aldatu ba!” Nire 
ezkerretan zihoan Guardia Zibilak bitan behintzat jarri zidan poltsa buruan, lepo al-
dean estutzera iritis gabe, izutzeko nik uste. Gertatzen ari zenaren erantzule egiten 
zidan gaitera, poltsa jartzea nire ardura balitz bezala. Kotxean ez zidaten poltsaz 
itoaldirik eragin baina argi utzi zidaten: “Madrilen ikusiko duzu, Eneko. Hau ez da 
ezer. De-puta-madre hitzegiten ari gatzaizu eta zuk ez duzu kolaboratzen!! Ikusiko 
duzu, bost egun dugu, Eneko, bost egun!!” (…) (kuartelean) Une batetan gelatik 
atera zen galdera gehien egiten zidana. Orduan jarri zidaten poltsa buruan. Oso 
urduri nengoen eta erabat izututa. Iraunkorki ondoko ziegan neska bat galdekatzen 
ari zirela entzuten nuen, ohiu izugarriak, neskaren ohiu eta negarraldiak “aski da!” 
Niri egiten ari zitzaizkidana baino dexente basatiagoa zirudien… Hasieran lepoa 
estutu ez zidaten arren poltsa hura ahora itsasten zitzaidan, arnasa zailduz. Gal-
derekin jarraitzen zuten, ohiu eta kolpeak, eta armairuen aurka kolpatuz bultzatzen 
ninduten… Ondoko gelatik entzuten nituen ohiuek blokeatuta uzten ninduten, gel-
diarazita, ezezko erantzuna emateko ere… eta haiek kolpatu eta jarraitzeko esaten 
zidaten, kasurik ez egiteko… baina nire erantzunek gero eta gehiago haserretzen 
zituzten eta orduan poltsarena egiten hasi ziren. Bi guardia zibilek eusten ninduten, 
bakoitzak beso batetik eta lepo atzekaldetik hirugarren batek poltsa jartzen zidan 
bitartean, lepoan estutu eta urdailean kolpatzen zidan (goikaldean), arnasa gal ne-
zan, “esateko ezer berririk baduzu eskua altxa! Bestela ito!!”

Ugaitz Elizaran Aguilar:

 Hara iristean batek kalabozoetara eraman ninduen, begiak estalita eta be-
larrondoan ahopeka: “Orain inpernua ezagutuko duzu. Okerrena hasiko da orain. 
Orain bai hitzegingo duzula, kabroia! Gu etxera goaz lasai lotara eta bihar goizez 
behar bezala jarrito zaitugu. Baina zuk ordurako ederra izango duzu jaso eta ko-
laboratzen ariko zara” (…) Izkina batean jarri ninduten eta sentadilak egitea agin-
du. Bazekiten miaketetan zutik mantentzeko gai ez nintzela eta hala ere behin eta 
berriz oinpuntetan makurtu eta zutitzen behartu ninduten. Besoak indartsu eusten 
zizkidaten behera eta gora behartuz, azken indarrak xahutu arte. Erabat mareatuta 
nengoen eta alboetara erortzen nintzen behin eta berriz, eta ohiu egiten zidaten 
“Ezta bururatu ere erortzea!”, tontakeriarik ez egiteko eta halakoak. Sentadilak egin 
bitartean belarrondoan poltsa bat mugitzen zuten zer ote zen ea asmatzen nuen. 
Jarraian aurrean jartzen zidaten antifazaren behekaldetik ikus nezan. Poltsa pilota 
bat eginda aurpegiaren kontra jarri zidaten, aho eta susurraren kontra, itolarririk 
eragin gabe oraindik baina mehatxu gisa. Ondoren buruan kopetaraino soilik jeitsi-
ta. Honek urduritu eta gehiago izutu ninduen. Ariketa haiek egin bitartean azkeneko 
urratsa poltsa leporaino jeistea izan zen. Bapatean eseri ninduten eta eskuohial 
heze handi bat lepoan jarri. Besoetatik eusten ninduten eta poltsa jartzen jarraitu 
zuten; poltsarekin besterik gabe aire apurren bat iristen zitzaidan baina trapu heze 
harekin poltsa erabat Ixtla lortzen zuten. Egoera zinez latza zen baina nik ez nuen 
haiek ziotena onartu nahi eta ordurarte indar apurren batekin sentitzen nintzen. 
Baina ez, beti zegoen urrats berri bat sufrikarioa aregotzen zuena. Hortik aurrera 
hurrengo urratsarekin konortea galtzeko itxaropenak nituen, dena amaitzekoa. Hu-
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rrengo galdeketa baterarte behintzat. Eta eskuetatik joanez gero are hobeki, hospi-
talean amai nezakeelako. Eserita ninduten poltsa egiten trapu hezea lepoan. Tarte-
ka poltsari kosk egitea lortzen nuen baina zulotxoren bat eginez gero sufrimendua 
luzatzea besterik ez nuen lortzen. Zulo handiagoren bat egitea lortuz gero poltsari 
buelta eman eta berriro berdina. Jada ez nuen indarrik bat ere eta besoetatik eusten 
ninduten. Ni besoak askatzen saiatzen nintzen indarrik ez nuenetik aterata, poltsari 
tira eta airea hartzen nuen. Itolarri sentsazioaren erreakzio irrazionala zen, gorputz 
osoa astintzen nuen eta kontrolik gabe ohiukatu. Hurrengo egunetan ahotsa ikutua 
izan nuen. Hurrengo urratsa besoetan goma-aparra jartzea izan zen hobeki eusteko 
eta honela beste ez dakit zenbatetan poltsa jartzen jarraitu zuten. Batzuk hortze-
kin apurtzen nituen eta beste batzuk erabat itota eskuarekin tirana kentzen nituen. 
Bapatean “odolkia” egin zidaten. Lurrean bota ninduten, goma-aparraren gainean, 
eta besoak gorputz-enborrari itsatsita bertan bildu ninduten prezintoarekin lotuz. 
Goma-aparretik at burua besterik ez zidaten utzi, trapu hezea lepoan, eta lurrean 
bertan poltsa egiten jarraitu zidaten. Tarteka, ez dakit nola, esku bat leporaino igot-
zea lortzen nuen eta kentzea, irekitzea ala apurtzea. Itolarria oso latza eta konortea 
galduko duzula uste duzu, desiratzen duzu. Baina hura luzatu eta konortea galtzen 
ez duzula ikusten duzu. Indar bakarra hain zuzen ere une batetik bestera konortea 
galtzeko itxaropen horri zegokion: “hurrengo urratsean banoa fijo, ezin dut gehia-
gorik jasan” Zinezko itxaropena duzu, galtzen duzun unerarte.Guztia amaitzen den 
unea dela esango nuke, baina niri oraindik hurtasen bat geratzen zitzaidan. Burua 
joan zitzaidan 3-4 bider inguru, ez dakit konortea galtzera iritis ote nintzen. Itolarri 
sentsazio irracional hartan besoekin indar egin arren ez nuen bereizterik lortzen, bi 
guardia zibil nuen gainean mugi ez nedin. Hala ere gorputza konbultsio sinetsgait-
zetan astintzen zitzaidan eta sekula ez bezala ohiukatu nuen. Eta bapatean geldi-
tu nintzen. Nire gorputzaren gaineko kontrola erabat galdu nuen, ez nuen airerik 
hartzeko modurik, erabat kontroletik at, espasmo eta dadar ugarirekin. Eta hankar-
tean beroa sentitu nuen. Ohartu gabe gainean txizatzen ari nintzen eta sentitzen 
nuen bakarra beroa hedatzen zela zen. Ondorengoa ez dut argi. Badakit poltsa 
egiten jarraitu zidatela behin baino gehiagotan eta negarrez gelditzeko erregutzen 
niela. Oraindik baten batean ukatu nuela poltsa kenduta haiek esandakoa baina 
ez nuela askoz gehiago jasan. Kendu zidatenetako batean esan nien nahi zutena 
esango niela, nahi zutena onartuko nuela eta sinatuko nuela. Eta egia zen, nahi 
zutena onartzeko prest nengoen. Ez zen denbora irabazteko, ez atseden hartzeko. 
Ezin nuen ezta irudikatu poltsa bat nigandik gertu. Edozer emateko prest nengoen 
edozeren gainetik.

Egoitz Garmendia Vera:

 Nire ukoaren aurrean 5-6 guardia zibilek airean altxa eta lurrean jarri nin-
duten (edo mahai batean). Lehenik gorputzaren aurrekaldean eskuak lotu zizki-
daten, goma-aparrean bildu eta zinta amerikarrarekin lotu. Jarraian gorputza kol-
txoneta ala manta batekin bildu zidaten,oinetatik lepora. Mantan bilduta nindutela 
zinta amerikarrarekin lotu zuten haien indar guztiekin. Behin mantan bildu eta lotuta, 
goma-apar koltxoi baten gainean kokatu ninduten, koltxoiarekin gorputza bildu eta 
berriro zinta amerikarrarekin lotu ninduten. Izugarrizko beroa nuen eta une horre-
tatik aurrera izerditan blai izan nintzen. Behin mantan eta koltxoian bildutan 3-4 
guardia zibil nire gainean jarri zen; bata oinetan, bestea potroetan eta bestea ala 
beste biak kokotsean. Egoera honetan buruan poltsa jarri zidaten, behin eta be-
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rriz, indar guztiz. Nire gaineko guardia zibilak saltona zebiltzan, hortzekin behin eta 
berriz apurtzen nituen poltsak, baina berehala jartzen zidaten beste bat gehiago. 
Unieren batetan bi poltsa batera jartzen hasi zitzaizkidan eta ez nuen hortzekin 
apurtzeko modurik. Hasieran poltsaren barruan aire apur bat bazen eta zeozer ar-
nasteko aukera zegoen, berehala airea berotzen zen eta ohartzerako poltsa aho 
eta sudurrera itsatsi eta ezinezkoa bihurtzen zidan arnastea. Hasieran pentsatzen 
nuen: “Lasai, ez naute hiltzen utziko, poltsa kenduko dute.” Baina itotzen ikusten 
nuen nire burua eta haiek saltoka eta susurra eskuz estutzen. Izan zen une bat argi 
txuri bat ikusi nuena eta oroitzen dudan hurrengoa da poltsa jada ez nuela buruan 
jarrita. Konortea galdu nuela uste dut. Egoera hau behin eta berriz errepikatu zen, 
manta eta koltxoiean bilduta, izerditan blai eta ito arte poltsa buruan. Zenbaitetan 
poltsa kentzen zidatelarik, ahoa zabaldu eta airea hartzen saiatzen nintzenean, ura 
botatzen zidaten itolarria areagotuz. Galdeketa amaitutakoan goitik behera busti 
ninduten eta une hartatik aurrera arropa blaituta izan nuen. (…) behin galdeketa 
amaituta ziegara eraman ninduten berriro. Tarte motzean guardia zibil bat etorri 
zitzaidan eta inkomunikazioaldia 48 orduz luzatuko zidatela zihoen paper bat eman 
zidan. Beste 48 ordu, arima ere lurperatu zitzaidan.

Rosa Iriarte Laset:

 Guardia Zibila sartu zen, epaitegiko aparkalekura joan ginen eta kotxe ba-
tean igo ninduten. Iruñeatik irteten mehatxuak hasi ziren, galderak eta ohiuak. Ai-
nara Gorostiagaren tortuta testigantza eman zidaten (Iruñeako presa ohi bat) eta 
ozenki behin eta berriz irakurtzen behartu ninduten. Oso urduri jarri nintzen. Ba-
sakeria berdinak egitearekin mehatxatu ninduten. Betaurrekoak kendu zizkidaten 
gero eta antifaz bat jarri. Bidaia osoa ohiu, mehatxu (zelairen batean kotxea geldi-
tu eta bortxatuko nindutela eta gisakoak), galdera iraunkor eta kolpe artean eman 
nuen. Galderak atzeko biek egiten zizkidaten aldi berean, bakoitzak belarri batean 
ohiukatuz, kopilotoak tarteka nire erantzunak egia ote ziren ala ez esaten zuen 
bitartean. Ni oso urduri eta izututa nintzen (…) Tarte batera poltsa egiten hasi zit-
zaizkidan. Hasieran ez zuten erabat estutzen baina gero gehiago ixten hasi ziren. 
Benetako itolarria bizi nuen. Gero eta izuago nengoen. Denbora pasa ahala gero 
eta gehiago errepikatzen zizkidaten poltsa sesioak. Kolpeak ematen zizkidaten ere 
buruan eskuarekin. Belarrietan batez ere. Min handia egiten zuen. Behin eta berriro 
esaten zidaten hasiera besterik ez zela, Madrilen flipatuko nuela eta ezingo nuela 
jasan. Eta hori pentsatzen nuen nik ere Madrilera bidaia oso oso gogorra izan bait-
zen. (…) Ni ixilik nintzen, ez nien erantzuten eta berehala hasi ziren listin bat edo 
zeozerekin kolpatzen. Eskuarekin sabela ikutzen zidaten. Par egin eta mehatxu 
egiten zidaten: “haurdunaldiarena egia bada lasai, abortatuko duzu-eta”, “Follatuko 
zaitugu eta orduan bai haurdunduko zarela”, “egia ez bada ikusiko duzu”, “zein 
ama mota izango zara emagaldu hori! Hau al da zure semearentzat nahi duzuna?” 
beti ere sabela ikutzen. Zenbaitetan suabe ikutzen zidaten; beste zenbaitetan hatz 
puntekin presionatuz; bestetan ukimen likitsak egiten zizkidaten. Flexio ugariren 
ostean eror ez nedin flexioak egiteko besoetatik eutsi behar zidaten une bat iritsi 
zen. Bapatean poltsa jarri zidaten. Modu ezberdinetan jartzen zidaten, zutik flexioak 
egin bitartean, aulkian eserita, belaunikatuta, iraunkorki kolpatzen ninduten bitar-
tean. Une zehatz batean, poltsa sesio eta flexio kopuru amaigabe baten ostean hotz 
ote nintzen galdetu zidaten. Izerditan nengoen eta ezetz esan nien. Orduan manta 
batekin estali ninduten eta flexioak egiten jarraitzera behartu ninduten poltsa egi-
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ten segi bitartean. Mantarekin aurretik gabe baino kolpe gehiago ematen zidaten, 
gorputz osotik ematen zidaten. Tarteka ura eskaintzen zidaten baina ez nuen eda-
ten, komunera eramaten nindutenean edaten nuen soilik. Galderek ez zuten etenik. 
Galdeketa iraunkorrak egiten zizkidaten flexio eta kolpe artean poltsa egiten zida-
ten bitartean. Sendo nengoela errepikatzen zidaten iraunkorki. “Baduzu pairamena, 
puta! Baina bost egunez ez duzu jasango, ikusiko duzu.” Lehen fasean besterik ez 
nengoela eta 8 tortura gela zegoela. Okerrago batetara eramatearekin mehatxat-
zen ninduten. Lehen fasea ere jasateko gai ez nintzela izango iruditzen zitzaidan 
eta oso urduri jartzen nintzen. (…) Ziegan, ate atzekaldean jarri ziren eta elektrodo 
makina bat manejatzen zebiltzala antzeztu zuten. Erre usaina iristen zitzaidan eta 
txinpartak entzuten nituen. Elkarri esaten zioten: Baina frogatu al duzu? Ondo al 
dabil? Prest a dago? Eta gero eta usain sakonagoa zegoen. (…) Gela honetatik 
Eneko Compains zuten gelara eraman ninduten eta hari egindako galdeketaren zati 
bat entzutera behartu ninduten ni salatzen ninduen bitartean. (…) Mozorroarekin ez 
nuen ikusterik izan baina bere ahotsa zalantzarik gabe ezagutu nuen eta banekien 
ez zela nitaz ari. Belarriak estali nahi nituen baina ez zidaten uzten. Hotsik txikiena 
egiten banuen bizirik aterako ez nintzela esan zidaten.



9akLIBRE

#TorturarikEz #EskubideZibilEtaPolitikoak #BasqueLivesMatter#TorturarikEz #EskubideZibilEtaPolitikoak #BasqueLivesMatter

9akLIBRE

24




