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Bateragunekoak
preso… politikoak!

A
uzitegi Konstituzio-
nalak (AK) 2013ko
ekainaren 3ko auto
biren bitartez Bate-
ragune izeneko ka-

suan preso zeudenak behin-behine-
an aske uzteko neurriari ezetz esan
dio, batez ere, tartean diren delitu
eta kondenak larriak (5 urtetik go-
rakoak) direla argudioari helduta.

AK-k ez zion heldu mamiari: ale-
gia, ea ezarritako zigorrak eta kon-
denatutako delituak funtsezko es-
kubideekin bat datozen ala ez. Hori
erabaki bitartean ea kartzelatik
kanpo erabakiaren zain egon behar
zuten kondenatuek jokoan beste-
rik ez zegoen, hain zuzen ere beste-
la erabakia hartzeko bidean beran-
duegi izan zitekeelakoan, kondena
osoa beteta egongo da-eta.

Mamiari heldu, ez, baina larri-
tzat jotzen dira delituak eta hori
dela-eta interesen arteko gatazka
aurrean, presoaldia bertan behera
ez uztearen alde egiten du AK-k.
Gakoa da, ordea: hain al dira la-
rriak tartean diren jardunak? Ikus-
pegi formal hutsetik, bai, baina de-
lituen definizio eta eduki zehatzari
buruzko azterketa kritiko bat egi-
nez gero, beste era batera ikus dai-
teke. Azter dezagun.

Entzutegi Nazionalak lehenik
(2011ko irailak 11) eta Auzitegi Go-
renak bigarrenik (2012ko maiatzak
7) kondenatuei etakideak izatea le-
poratzen die: hasiera batean ETA-
ko zuzendaritzakideak eta guzti.
Horretarako frogatu behar izan
zuen Auzitegiak erakunde arma-
tuarekin «lotura» zutela: erakun-

de-egituran sartuak zirela. Lotura
hori egintzetan gauzatu behar da,
batetik, eta, bestetik, ekintzak gau-
zatzeko borondatean. Jar dezagun
adibide bat: norbait, ETArekin
kontaktatu eta bertan sartzeko
erabakia harturik, arduratzen bal-
din bada, modu iraunkorrean, zulo
batzuk sortu eta atontzeaz, bere lo-
tura ekintza materialetan gauza-
tzen ari da —zuloak atontzeare-
na— eta, gainera, hori egiten du
erakunde armatuak eskaturik eta
horren probetxurako. Etakidea da,
zalantzarik gabe.

Ordea, lotura «materiala» ez ba-
da; lotura ekintza politiko, ideologi-
koan badatza, delituen eta ekintza
politiko askearen arteko muga de-
sagertzeko arriskua dago. Eta hori
gertatu da, nire aburuz, kasu hone-
tan. Izan ere, Bateragunea sortzea,
prentsaurrekoak ematea, indar su-
biranisten jarduna politikoki meta-
tzeko ahalegintzea da-eta, konde-
natuek egin zuten guztia. Ezker
abertzalearen esparrutik jardun
politiko hutsa zen; hori bai, auzite-
giaren esanetan, «ETArentzat egi-
na»: ETArekiko lotura, kasu hone-
tan, ETAk nahi omen duen jardun
«politikoa» egitean datza, ETAk es-
katurik, ETArentzat.

Alderdien Legearen «meritua»
izan da ETArekiko loturaren kon-
tzeptua mugagabe handitzea, lotu-
raren definizioa arlo politiko hutse-
ra ere eramanez. Hitz lodi hauek
ulertzeko eta arrazoitzeko, gogora-
tu beharra dago, Zuzenbide Penale-
an Estatu Demokratikoetan muga
kritiko eta gaindiezin bat dagoela:
hau da, ideien apologia hutsa ez zi-
gortzea. Latinoek zioten moduan:
cogitationis poena nemo patituredo
pentsatzeak ez du deliturik egiten.
Bestela, iritzi askatasuna eta ideo-

logia askatasuna gehiegi murriz-
ten dira, giza-eskubideen estanda-
rren aurka. Jarduera kriminala eta
ideiak plazaratzearen artean ez ba-
dago ezberdintasun argi eta garbi-
rik, eztabaida politiko eta ideologi-
koa ahultzen dira, mugatzen dira,
zauritzen dira…hiltzerainoko zau-
riez batzuetan. Eta Demokraziak
nonbaiten baldin badu bihotza, ez-
tabaida publiko askean du: horre-
gatik hor Estatuak ezin du eskua
sartu, ezta terrorismoaren kontra-
ko borrokaren izenean ere. Baina
Alderdien Legearen bitartez hori
ahalbidetu zen Estatu Espainiarre-
an, eta, horretarako, ETArekiko
jardun politiko «osagarriaren» le-
loa asmatu zuten. Osagarritasun
politiko bilakatu zuten delituetan
parte hartzeko modu berria: deli-
tuak leporatzeko modu berria;
ETArekiko lotura ezartzeko modu
berria. Eta lotura berri hori oso mo-
du zehaztugabean, mugagabean
zertzelatu zuten. Estatu Demokra-
tikoetan nekez delitutzat jotzen di-
ren hainbat jarduera (delituak ez
kondenatzea, laguntza politikoa
ematea helburu terroristen alde
«modu isilbidezkoan»…) aztarna

bilakatu dira, alderdiak legez kan-
po uzteaz aparte, ETArekin lotura
dagoela esan ahal izateko. Zuzenbi-
de penalaren bitartez zigortu ezin
zuten ideien apologia-delitua Al-
derdien Legearen barruan sartu zu-
ten. Eta, horrela, ordenamendu ju-
ridikoaren interpretazio sistemati-
koaren bitartez, horren irakurketa
terrorismo-delituen interpretazio-
ra ere zabaldu da. Beste hitz batzue-
tan: Alderdien Legearen moldeek
azkenik etakide nor den erabakitze-
ko balio dute, jurisprudentzia pena-
laren bitartez.

Alderdien Legeak zirkulua itxi
du, Zuzenbide Penala de facto han-
ditzen. Terrorismoarentzako ekar-
pen materialak ez ezik, «ekarpen
politikoak» egiteko prest dagoen
edonor etakide izateko aukera za-
baldurik gertatu da.

Premiazkoa da Alderdien Legea
bertan behera uztea edo, behintzat,
horren lege-aldaketa sakona egi-
tea, batez ere legez kanpo uzteko
definitzen diren aztarnak (9. arti-
kulua) zehazteko. Zehaztasun falta
delako Alderdien Legearen abusua
ahalbidetzen duena. Alderdien Le-
geari esker, eta horren isla den zen-
bait jurisprudentzia juridiko-pena-
li esker, Estatuak zuzenbide penala
du tresna, diskurtso ideologiko ja-
kin batzuk zigortzeko. Eta hori
onartezina da Estatu demokratiko
batean.

Atera berri garen Eusko Legebil-
tzarreko eztabaidaren ikuspegitik,
hona hemen hausnarketarako beta
eman beharko ligukeen kasua. He-
men inon baino hobeto ikusten da
ETAko presoen eztabaida orohar-
tzailea antzua dela. Presoen ingu-
ruko balorazioak ñabardurak me-
rezi ditu, kartzelan dagoen pertso-
nen egoera eta egindako ekintzak
oso desberdinak badirelako. Hori
dela eta, ezin da berdin baloratu
pertsona batzuk bere eskuz hil di-
tuen ETAkidea, eta, horren aldean,
ideia politiko «osagarri» bultzatze-
agatik kartzelan dagoen «ETAki-
dea». Bateragunea sortu izanaga-
tik kartzelan dauden kondenatuen
kasuan, behintzat, nik bai, nik
esango nuke preso politikoak dire-
la, zentzu guztietan. Bai horixe!

Jon Mirena Landa
Zigor Zuzenbideko 
irakaslea EHUn

Alderdien Legeari
esker, eta horren 
isla den zenbait
jurisprudentzia
juridiko-penali esker,
Estatuak zuzenbide
penala du tresna,
diskurtso ideologiko
jakin batzuk
zigortzeko

Erruz
D etaileetan dago dena.Arantzazuko

basilikan hamalau apostolu zerga-
tik jarri zituen galdetu zioten Oteizari;
ezaguna da haren erantzuna: gehiago
kabitzen ez zirelako.Baina ez dakit hain
ezaguna den bestea: gorago dagoen
Pietatean,amaren hanketan datzan se-
me hila Txabi Etxebarrieta da.Beraz,bai
Jose Pardinesi eskultura bat jartzea
eta bai Benta Haundi eta Aduna giza
kate batekin lotzeko Oteizaren kei-
nua,gehiago izan zen jendea pozik
uzteko keinua,giro politiko jakin
bati lotua,benetako nahia bai-
no.Konpentsazio keinu bat,
nahi bada.Ez dut uste,hala
ere,keinu horrek bi biktimak
berdindu egiten zituenik.

Baina,eta orain,edo eta 2016an,zer
esanahi sinboliko hartzen du keinu ho-
rrek?

Benetan gaude «biolentziaren zama-
tik azkenean aske gaudela ospatzeko»
moduan? Zein dago biolentziaren za-
matik aske?

Izan ezin duen herri bat bai? 
Nahi dena, niri dena ondo iruditzen

zait, ez dut nahi ezerk eta inork ekaine-
ko igande bat izorratzea, eta Kilo-

metroak eta gisako jaietan
bezala, orkestra, txotxongilo
eta gisako festagiroko osaga-
rriekin egin nahi bada giza

katea, primeran, egin deza-
gun festa, ahaztu deza-
gun dena, ahaztu deza-
gun iragana, eman
dezatela alkohola ere
erruz, beharko dugu eta.

Jira
Xabier Gantzarain

Irribarrez
I rribarrez agurtu gaitu. 4 urteko umeei

admnistrazioak agindutako osasun
azterketa egitera ikastolara etorritako
medikua da, irribarretsua. Irribarre zo-
rrotzez, lehen unetik argi utzi dit ez due-
la ahaleginik mendrena ere egingo eus-
kararekin, ez nirekin —ongi, ados— 
ez egoera berri eta arrotzean kikildu
xamar sumatzen den haurrarekin 
—ez dakit ba, egun on, kaixo edo
ongi?... hurbiltze keinu txiki bat—.

Egin dit galdeketa: gaixotasun
larririk izan ote duen, ondo
jaten duen, txertoen egu-
tegia... Eta, ezinbestean,
honako hau: «Frantsesik
hitz egiten ez duenez,
espainiera eta euskara

egingo ditu, ezta?». Eta nik, tira, ba
espainieraz, ulertu eta hitz eta esaldi
sinpleak josi baietz, baina hitz egin,
ongi, euskaraz egiten duela. Irribarrea,
burla haizez.

Irribarrez eta frantses dotorez alabari
agindu dio borobil bat marrazteko,oin
puntetan ibiltzeko,orpo gainean,audio-
metroaren kaskoak jantzi eta zaratak
entzuten dituenean eskuineko eskua

edo ezkerrekoa,dagokiona,altxatze-
ko.Agindu bakoitza alabari itzul-
tzen saiatzen naiz ni,baina nire
ondoren —eta nire gainetik— be-
rriro esaten dio,frantsesez,irri-

barre tematiz.Argi dago,4 ur-
teko ume horrek frantse-
sa entzutea nahi du,ikas
dezala beharrezko duela,
ezinbestekoa dela.Gerra
bat izan da,irribarretsua.

Bira
Idurre Eskisabel

Harian › Iritzia
4  berria 2013ko ekainaren 9a, igandea


