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Urrea erru

E zin asmatuzkoak dira diruaren bide-
ak,eta euroari jarraiki,Amador Fer-

nandez-Savaterrek Christian Marazziri
egindako elkarrizketa batera iritsi naiz;
gauza asko ditu arretaz irakurtzekoak,
baina ideia bat gustatu zait batez ere,
hona dakart neure hitzekin: zorpetze
orokorra jendea arrastoan sartzeko
modua ere bada,diziplina ezar-
tzeko,ordena jartzeko,errudunta-
sun sentimenduan bermatuta.
Bingo!

«Orain arte izandako mo-
ralaren genealogista ho-
riek,imajinatu al dute,
urrunetik bada ere,adibi-
dez,errua(Schuld) mora-

laren kontzeptu nagusia zorrak eduki
(Schulden) kontzeptu guztiz materiale-
tik datorrela?»,egiten zuen galdera
Nietzschek,Moralaren genealogialibu-
ruan,Xabier Mendiguren Bereziarturen
itzulpenean.Eta pentsamendu horri se-
gituz,bigarren tratatuaren Errua, kon-
tzientzia txarraeta antzekoak izenbu-
ruari oharra egin zion itzultzaileak: «Ale-
manez Schuldhitzak aldi berean errua

eta zorra esan nahi ditu.Gure Aita
otoitzeko barkatu gure zorrak
(erruak) esamoldea funtsezkoa
da bere zentzu-bikoiztasunean
bigarren tratatu honen eraikun-

tzan».
Guk ere gure errudunei

barkatzen diegunez gero,
barkatu gure erruak; gaur,
hemen,zein jainkori ari
gatzaizkio otoitzean? 

Jira
Xabier Gantzarain

Durango III

P asatu da.Badakigu zeintzuk izan di-
ren libururik salduenak,diskorik si-

natuenak.Honezkero,baten batek esan-
go du gutxiago falta dela datorren urteko
azokarako,eta honezkero,badakigu da-
torren urtean zuzendari berria izango
duela.Kuriositateari eusten diotenek
Gabonetarako gordeko dituzte Lan-
dakoko erosketak,eta besteok
Olentzero datorrenerako diskoak
markatuta edo liburuak irakurrita
izango ditugu.Nik egundo ez diot
kuriositateari eusten: erosi
ditudan hiru liburuak hasi
ditut,eta ez dakit zeinekin
jarraitu.Akaso,hirurak uz-
tea izango da onena; iraku-

rriko ditut astia dudanean.Aurten,gaine-
ra,ez ditudanez libururik salduenak ero-
si,elkarrizketatik kanpo geldituko naiz
berdin-berdin.Azokako atean lagun mu-
sikari batekin topo egin nuen,eta berbe-
tan hasi ginen ekoizpenaz,salduenez,
krisiaz...eta berak esan zidan arazoa dela
batzuek pastelaren erdia baino gehiago
jaten dutela,eta horrek pastelaren zatirik
gabe uzten dituela besteak.Saltoki guz-

tiek ez dute tamaina bera: batzue-
tan jendetza biltzen da,eta bes-

teetan,inor ez...Hausnarketa
eginda,Euskal Herriko kulturan

iritzia kontuan hartzen zaien gi-
zon-emakume askok liburu eta

disko berberez hitz egiten
dutela konturatu nintzen.
Batez ere abenduan.Arra-
zoia izango ote zuen nire
lagun hark? 

Bira
Onintza Enbeita

Harian › Iritzia
4  berria 2011ko abenduaren 11, igandea

Tortura: proposamen bat

A
tzo, abenduak 10, Gi-
za Eskubideen Na-
zioarteko Eguna os-
patu zen mundu oso-
an zehar. 1948ko Al-

darrikapen Unibertsalaz geroztik,
lehenengo aldiz gizateriaren histo-
rian, denon eskubideak, gizakiak
izategatik ditugunak, aldarrikatu zi-
ren. Aldarrikatu bai, gutxi ez dena
baina, aldi berean, esan genezake al-
darrikatu direla besterik gabe: ale-
gia, ez daudela bermaturik, hainbat
urraketak jarraitzen duela. Izan ere,
eskubide horien aldeko borrokak,
zuzenbidearen borrokak Rudolf von
Ihering legegizon eta filosofo germa-
niar handiaren esanetan (Der
Kampf ums Recht 1872), jarraitzen
baitu, injustiziaren aurrean Justi-
zia, Zuzenbidea hitz larritan, zimen-
tatu nahian.

Aldarrikatutako eskubideen ar-
tean bada bat, tortura eta tratu txa-
rrak ez jasotzeko eskubidea, era ab-
solutuan laster aldarrikatu zena:
hau da, inor inoiz inolaz ere ezin da
torturatua izan edo tratu txarrak
jaso, debekua absolutua da-eta.
Hori, esaterako, ezin da ezta bizitza-
eskubideaz aldarrikatu: bestea hil-
tzea, gure gizarteetan, noski, guztiz
debekatuta egon arren, batzuetan,
ordea, legebidezko defentsan kasu,
hiltzea baimenduta egon daitekee-
lako. Tortura, ordea, inoiz ezin da
justifikatu, ezta guda bezalako sal-
buespenezko kasuetan ere.

Eta nola dabil torturaren gaia
gure Hego Euskal Herrian? Eta ze-
hatz-mehatz tortura terrorismoa-
ren aurkako borrokaren testuingu-
ruan? Portu eta Sarasola izeneko
kasuan Gipuzkoako Entzutegiak
fundamentuzko epaia (2010eko
abenduaren 30ekoa) eman zuen, le-
henengo aldiz Zigor Kode berriaren
ikuspegitik, tortura delitua (art. 174

ZK) aplikatzen zuena, Guardia Zibi-
lak egindako torturak zirela-eta
hain justu ere. Epaiak oso landuta
eta lotuta utzi zituen frogatutzat jo-
tzen ziren egitateak, goreneko auzi-
tegiak berrikusteko orduan hura
izango baitzen, zalantza barik, gai-
rik garrantzitsuenetakoa. Eta hala
suertatu zen, Auzitegi Gorenak,
2011ko azaroaren 2ko epai baten bi-
tartez, ETAk ematen omen dituen
torturak salatzeko orientabideei
helduta, froga nahikorik ez omen
zegoela ebatzi zuen, erruztatuen
guztien delituen kondenak ezerez-
tuz.

Estatu espainarrean 1978ko Kons-
tituzioa onartu zenez geroztik, 14
kondena irmo (alegia, behin betikoa,
berrikusi ezin dena) besterik ez dira,
ETAkide eta ustezko ETAkideen
aurkako operazioetan izandako poli-
zien torturak direla kausa. Hamalau
soilik. Gainera kondenak arinak
izan ziren, lehengo (1973koa) kodea-
ren zigorrak arinak zirelako eta, de-
na dela, indulto ugari izan dira kon-
dena kasu horietan (12 indulto
behintzat izandako kondenatuen
kasuetan). Azken kondenak, 2003ko
azaroaren 13koak, Auzitegi Gorena-
ren epaiak, tortura kasu bat berres-
ten du, Zornotzan 1980an! gertatu zi-
ren egitate batzuen gainean. Hortaz,
Estatu espainiarrean inoiz ez da
aplikatu, ETAren borrokaren tes-
tuinguruan, 1995eko Kode penal be-
rriaren tortura delitua, askoz zigor
gogorragoak dakartzana (presoal-
dia eta erabateko desgaikuntza) be-
re 1973ko aurrekaria baino. Gainera,
torturak onartu ziren hamalau ka-
suetan, zein egitate ari ziren epai-
tzen kontuan hartuz gero, gehienak
1979 eta 1984 bitartean gertatu ziren
(14etatik, 13, alegia: denak Kepa
Urraren kasua izan ezik). Epaileek
gai honetan ezarri duten egia judi-
ziala benetako egia balitz, horrek
esan nahiko luke Hego Euskal He-
rrian tortura bakarrik 14 aldiz-edo
gertatu dela, eta funtsean 1985etik

aurrera ez omen dago torturarik
ETAren kontrako operazio edota
atxiloketetan. 

Demokraziarik garatuenetan ere
tortura dago, baina tortura maila
«arrunta» izendatzeko esamolde
teknikoa zera izaten da: tortura-ka-
su «isolatuak» gertatzen direla. Ez
dago, beraz, Estatu bakar bat tortu-
ra kasurik gabe, zoritxarrez. Kasu-
rik onenean tortura «isolatuak» to-
pa ditzakegu. Estandar hori, ordea,
ez da lortzen terrorismo-fenomeno
edo Estatu-interesak auzitan jar-
tzen diren fenomeno bati aurre egi-
ten zaion lekuetan, orduan tentsioa
igo eta horren ondorioz Estatuaren
gehiegikeriak gora jotzen baitu. Be-
no, ba Estatu Espainiarrean 33 urte-
etako kontraterrorismoaren kroni-
kan 14 kondena ditugu eta duela 25
urte-edo ez dago batere kasu ofizia-
lik. Hori sinistuko bagenu Espainia
mundo osoan dagoen herrialderik
onena izango litzateke torturarik ga-
beko estandarrei begira!

Torturaren egoera kontrolatzen
duten erakunde ofizialak (Nazio Ba-
tuen Batzordeak, Europako Batzor-
deak) eta ez-ofizialak (Amnesty In-
ternational-ek, Human Rights
Watch-ek), ukaezinezko prestigio-
dunak, guztiak, urteetan behin eta
berriro bat datoz: Espainian tortura
dago eta 90 eko hamarkadaz geroz-
tik sistematikoa izan ez bada ere, ez
da isolatua: «era isolatuz baina ohi-
kotasun gehiagoz» gertatzen da.

Tortura, hortaz, ukaezina da, bar-
ne sail guztiek, aitzitik, Espainiako-
ek zein Euskadikoek, konstituzio
ondorengoek eta aurrekoek, guz-
tiek, beti ukatu badute ere.

Poliziak milaka dira eta, sinetsita
nago, gaur gehiengoa profesionala
dela, torturaren jardunetik beste
muturrean. Baina gutxi batzuek au-
rrera daramate torturaren jarduna
eta beraien gaineko aginte-katean
beste batzuek hori estaltzen dute,
Justizia-administrazioak, salbues-
pen gutxi batzuekin (horra hor Gi-

puzkoako Entzutegiaren epaia
kasu) beste aldera begiratzen ari
dela. Eta kontuz beste aldera begi-
ratzearena ez da nire iritzia soilik:
azken bi urteotan Estrasburgoko
Giza Eskubideen Auzitegiak bitan
kondenatu du Espainia tortura bi
kasu ez ikertzeagatik (San Argimi-
ro Isasa kasua 2010ean eta Beristain
kasua 2011n). Baina baita Konstitu-
zio Auzitegiak (Majarenas kasua
63/2010 Epaian), Auzitegi Gorenak
(483/2011 Epaian) edo Entzutegi Na-
zionala berak (Egunkaria-ren ka-
suan) gauza bera berretsi dute: ale-
gia, instrukzioan ez dela ikertu nahi
izaten eta horrela ez dagoela modu-
rik tortura frogatzeko.

Zer egin egoera honen aurrean?
ETAk behin betiko jardun armatua
utzi duela aldarrikatu ondoren eta
Euskal Herrian bakegintza beste
fase batean murgildurik, gai honi
heldu beharko zaio. Ez da posible
izango egin den kalte itzela guztiz
konpontzea. Justizia-administra-
zioak egin ez duen lana ezin da
orain guztiz ordeztu. Baina Justi-
ziak galdatzen du arazoa aitortzeko.
Nork eta Estatuak aitortu behar du
hor egindako giza-eskubideen urra-
keta argia. Hori bideratzeko meka-
nismo extrajudizial bat sortu behar-
ko litzateke, kasu zehatzen gainean
ebaluazio independente bat aurrera
eramateko. Zientzia mediku-foren-
se lagun, egingarria izango litzate-
ke eta beste herrialdeetan bada es-
karmentua (Txileko Valech izeneko
txostena kasu). Horrela torturatuei
aukera emango litzaieke egia atera-
tzeko eta era horretan kaltea hein
batean konpontzen hasteko. Eusko
Jaurlaritzak esku artean duen De-
kretotan, batzuek modu despekti-
boan deitzen duten «beste bikti-
men» izenekotan, horrelako meka-
nismo bat sortzeko aurkera eduki
badu, gure herriaren zati beltz hau
argitzen hasteko.

Barne sailek hain garbi badute
torturarik ez dela, zeri diote beldur?

Jon-Mirena Landa
Zuzenbide Penaleko irakaslea


