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berria

Preso politikoak

T
xori Barrote kasua-
ren ustezko apologia
delitua dela-eta
(299/2011ko apirila-
ren 25eko Auzitegi

Gorenaren Epaia) Auzitegi Nazio-
nalak eta Gorenak dagoeneko
«preso politiko» esamolde bera era-
bili izana argudio eta aztarna beza-
la erabili nahi izan zuten ETAren
jarduera goratzen ari zela frogatze-
ko ahaleginean. ETAkideak preso
politikoak direla esatea horien jar-
dunari garrantzia kentzea —justi-
fikatzea— omen da Auzitegien
aburuz. Baina urrunago joan da
Espetxeetako Administrazioak
preso politikoa norbere burua izen-
datzea eragotzi nahi izan duenean
ETAkideetako batzuek beraien es-
kutitzak idazteko orduan. Bi ka-
suak desberdinak dira; batean,
preso politikoaren adiera erabiltze-
aren ondorioa penala zelako (apo-
logia delitua leporatuta) eta bestea
esku-hartze administratiboa soilik
delako (eskutitza bidali ez). Baina
azken buruan bietan ondorio zi-
gorgarria dakar preso politikoa
esalmoldea erabili izanak. Eta hori
al da estatu demokratikoan gizale-
gezkoa?

Preso politikoa esamoldeak,
Frantziako iraultzaz geroztik, uki-
tu edo konnotazio positiboa zeka-
rren, egiten zen ekintza, indarke-
riazkoa izanik ere, ulertze aldera;
izan ere, egoera politiko injustua
iraultzeko egitekotan, motibazio
altruistatik egiten baitzen. Motiba-
zio onak bidezkotzen zuen nola-
bait indarkeria. Frantziako iraul-
tzak lehengo erregimena, erregi-
men injustua gainditu nahi zuen,
berdintasuna, askatasuna eta el-
kartasuna ezartzeko asmotan.

Errege absolutuak ez zituen erres-
petatzen menpekoak, agindupeko-
ak: haiek torturatzen zituen, herio-
tza zigorra aplikatzen zien, klase
eta pribilegio desberdintasunak
sustatuz. Burgesiak, horren ondo-
rioz, begi onez ikusten zuen errege
eta nobleen kontrako aitzineko
erregimena iraultzeko indarkeria
politikoa, eta handik eta gaurdai-
no indarkeria politikoa erabiltzen
denean zuzengabeak diren botere-
ak borrokatzeko ondo ikusia-edo
egoten zen.

Aipatu oinarri historikoaren 
ildotik, preso politikoa, zentzu her-
tsiago batean, erabiltzen da, nazio-
arteko giza eskubideen estanda-
rrei helduta, estatu demokratikoe-
tan delitutzat jo ezin diren
ekintzengatik kartzelan daudenak
izendatzeko. Edonor bere iritzi
edota ideologia hutsa adieraztea-
gatik ezin da kartzelatua izan, esa-
terako, eta, hori dela eta, kartzelan
sartzen badute, kontzientzia-preso
edota preso politiko bilakatzen da,
zentzu erreibindikatiboan. Kasuo-
tan preso politikoa da, Estatuak
edo botereak nahi ez duen politika
egiten duelako, iritzi edo ideologia-
askatasuna modu ez-zilegian mu-
rriztuz.

Amnesty International-ek ja-
rraitzen duen ikuspegi horretatik,
ETAkide asko eta askoren kasuan
preso politikoak ez dira: alegia,
giza eskubideen estandarretatik
begiratuta, egiten duten ekintza,
hala nola norbait tiroz edota leher-
gailu bat bere auto azpian jarrita
hiltzea edo norbait bahitzea, deli-
tuzkotzat jotzekoa da-eta. Eta deli-
tuzkoak jotzekoak dira, bai estatu
demokratikoetan bai ez-demokra-
tikoetan. Areago, aipatu ekintzak
zibilen kontrakoak edota umeen
aurkakoak direnean, guda-egoera
formalean ere guda-krimenak lira-
teke, bere zigorra ere ekarri beha-

rrekoak. Beste kasuetan, ostera,
ETAkidetzat jo izandakoak preso
politikoak izan daitezke. Gogora
dezagun 18/98 makroprozesuaren
kasua edota Egunkaria auzia. Bai-
na baita Otegiren kasua bera ere.
Bertan hainbat lagun ETAkideak
omen ziren beraiek jakin barik,
«dena ETA» delako doktrinaren
zurrunbiloan. Bai Alderdien Lege-
aren, bai Auzitegi Nazionalaren
ikuspegiak, askotan, ETAkidearen

kontzeptua zabaldu dute, iritzi
edota ideologia hutsa kriminaliza-
tu arte, tartean benetako delituzko
ekintzarik izan gabe. Epaileek
modu formalean ETAkide deitzen
dieten batzuk, kondenatu dituzten
batzuk, hortaz, preso politikoak
izan badira, beste batzuk, ostera,
ez dira.

Esanik esanda, preso politikoak
izan ala ez izan giza eskubideen es-
tandarretatik begiratuta, ETAkide
guzti-guztiak motibazio politikoa
duten presoak dira. Esamolde ho-
rrekin indarkeriazko jardueren
atzetik dagoen motibazioa da azpi-
marratzen dena, motibazio hori
dela-eta hiltzen, bahitzen, bonbak
jartzen, tiroak ematen dituenaren
balorazioa zabalago gertatzen
dela.

Pentsa dezagun IRA erakundea-
ren jardunean. Horren kasuan, in-
gelesez presoak beti «motibazio po-
litikoko presoak» (politically moti-
vated prisoners) deituak izan dira,
beraien burua izendatzeko eta as-
kotan ere beraiek ez baizik eta be-
raien aurka ziren esparru ideologi-
koetakoen aldetik. Esamolde ho-
rrek ez du halabeharrez balorazio
ona ekartzen egindako ekintzen-
tzat, baina agerian uzten du feno-
menoaren izaera politikoa, nire
aburuz, ukaezina izaten dena bai
IRA bai ETAren kasuan.

Bukatzeko, ordea, hasieran
esandakora itzuli nahiko nuke.
Preso politikoa —kontzientzia-pre-
so gisa ulerturik— izateak ala ez
izateak ez du esan nahi zilegi denik
horren erabilera zuzenbide penal
edo zigorgarriaren bitartez debe-
katzea. Bai Espetxeetako adminis-
trazioak bai Justizia Administra-
zioak esamolde horrekin ondorio
zigorgarriak lotu dituztenean
urrunegi joan dira, Estatu demo-
kratikoetan onartu behar diren ez-
tabaidak horrela murriztearen bi-
tartez. Preso politikoen inguruko
eztabaida politikoa da, eta horri ar-
gudioekin —ez zigorrekin— eran-
tzun behar zaio demokrazian si-
nestekotan. Espainiako Estatuak
hitzei kartzelaz aurre egin nahi iza-
nez gero, bukatuko du preso politi-
ko gehiago sortzen: hau paradoxa!

Jon Mirena Landa 
Zigor Zuzenbideko irakaslea

Preso politikoen
inguruko eztabaida
politikoa da, eta 
horri argudioekin 
–ez zigorrekin–
erantzun behar zaio
demokrazian
sinestekotan

KH-7

E z egotzi gaiztakeriari ergelkeriak es-
plikatu dezakeena. Handi jendea

etortzen zaizu burura, komiki satirikoe-
tan gizon zahar gizen trajedun erretzai-
leak izaten direnak, edo mila karanbola
xelebreren ondoren ipurdia aulki bigun
batean fortunatu zaion aldi baterako
politikoa, ezjakin, zalantzati, bel-
durrez, legegintzaldiak irauten
dituen lau urteen erdiak non da-
goen jakiteko behar dituenak,
eta falta zaizkion beste biak
kalte handirik egin gabe
handik nola alde egin
pentsatzeko, jende hori
etortzen zaizu burura, au-
tomatikoki; badakizu, txi-

mua zenbat eta gorago, uzkia orduan
eta ageriago.

Baina ispiluak dauzkazu etxean, ez
begiratzen saiatzen zaren arren, eta
garbiketa egitea tokatzen da noizean
behin, eta azalera metaliko distirantak
zeure ergelkeria itzultzen dizu, handitu-
ta, okertuta, bihurrituta, produktu mira-
garriren batekin zeure bizitzako erdoka
guztia kendu asmoz dena emanda ari

zarenean, izerditan, kanpoan eguz-
ki gozo, barruan musika ilun, zeu-
re ergelkeria madarikatzen, zeure
zabarkeria eta errazkeria, zeure
ausardia falta eta izurako joera.

Alaitasunik gabe, boron-
daterik gabe, argitasunik
gabe, maitasuna urri; ho-
rrela iragan zen lurrean bi-
zitzeko emana zitzaigun
denbora.

Jira
Xabier Gantzarain

Titanic

E saten dute kapitainak ez zuela abia-
dura moteldu.Gizakiok beti behar

dugu errudun bat,eta,Titanic-en ka-
suan,kapitaina izan zen itsasontzia
izozmendiaren kontra eraman zuena.
Harengan utzi du historiak ardura.Gure
lagun batek esango lukeen moduan,
«zerbaitegatik kobratuko zuen bes-
teek baino gehiago».Baina ez ote
zuen presio handiegia? Pentsa eza-
zue inoiz izandako itsasontzirik do-
toreena,handiena,luxuzkoena
itsasoa zeharkatzera ziho-
ala eta foku guztiak hari
begira zeudela.Egia da
orain dela ehun urte ez zi-
rela hainbeste foku egon-

go,baina zeudenak kapitainak gidatu
behar zuen ontzi hari begira zeuden.
Hollywoodek nahi duena esango du,
baina Titanic-era sartu ziren bidaiari
gehienak aberatsak zirela esango nuke;
eta diru asko ordaindu zuten itsasoa ze-
harkatzeko.Haurdun omen zegoen
emakume batek erizaina eta etxeko zer-
bitzari bi eraman omen zituen berarekin.
Horrek asko esaten du haren maila so-

zialari buruz,eta besteak ere an-
tzera ibiliko ziren.Beraz,ardura

guztia bati eman bazaio ere,
nire Onintza erromantikoak

esaten dit kapitainari ez ziotela
beste aukerarik eman.Abiadura

mantsotu izan balu arris-
kuaren aurrean,ordaindu
zutenak kexatu egingo zi-
tzaizkion.Orain ere ez du
beti kapitainak agintzen.

Bira
Onintza Enbeita

Harian › Iritzia
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