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x Kepa Miner presoa erietxera eraman dute, 

arnas aparatuko gaitza larritu zaiolako 
Ez da lehen aldia Alcala-Mecon dagoen 65 urteko presoa ospitaleratzen dutena 
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Kepa Miner Aldabalde 
preso hernaniarra erie
txera eraman zuten atzo 
goizean, krisi asmatiko 
baten eraginez. 65 urte 
ditu, eta arnasa hartzeko 
eragozpenak. Ez da ospi
talera eramaten duten 
lehen aldia: otsailean ere, 
Cacereseko espetxean 
zegoela, 15 egun egin 
behar izan zituen erietxe
an. Hala ere, gaur beste 
ospitale batera eramango 
dute, orain dagoen erie
txeak ez baitu presoen
tzako sailik. 

KEPA MINERREN osasun 
egoerak txarrera egin du, eta 
atzo goizean ospitalera era
man behar izan zuten Alcala
Meco espetxetik, krisi asma
tiko batek jota. 65 urterekin, 
Miner da Euskal Preso Politi
koen Kolektiboko preso 
zaharrenetako bat, Antton 
Garcia del Molino presoare
kin batera, eta arnasa har
tzeko eragozpenak ditu. Hain 
zuzen ere, iragan otsailean 
15 egun egin behar izan 
zituen ospitalean gaixotasun 
hori dela eta. 

Azpimarratu behar da, 
hala ere, presoentzako sailik 
ez duen Principe de Asturias 
eritetxera eraman dutela 
Kepa Miner, eta bihar ospita
lez aldaraziko dutela, preso
ek ezin dutelako egun bat 
baino gehiago egin presoen
tzako sailik ez duen erietxe 
batean. 

Kepa Minerrek 1999ko 

Hernanin Kepa Minerren Euskal Herriratzea eskatzeko ipinitako karteletako bat. 

martxoaren 4an egin zuen 
azken eskaera Cacerestik 
Euskal Herriko espetxe bate
tara ekar zezaten. Euskal 
Herrian espetxez kanpoko 
konfiantzako mediku batek 
aztertzea nahi zuen preso 
hernaniarrak. Horri erantzu
nez, baina, Cacerestik 
Madrilgo Alcala-Meco espe
txera eraman zuten. Horrek 
esan nahi du Minerrek berri
ro hasi behar duela Euskal 
Herrira ekartzeko eskaera 
tramitatzeko gestio guztiak 
egiten. 

Senideek gogor kritikatu 
dute 65 urteko preso honi 
ematen ari zaizkion tratua. 
Izan ere, ez Euskal Herrira-

tzeaz gain, Madrilen hiru 
aldiz aldatu dute moduluz. 
«Bestalde, funtzionarioen 
aldetik etengabeko meha
txuak jaso ditu Alcala-Mecon 
dagoenetik, Caceresen baino 
egoera okerragoan egongo 
dela esanez», salatu zuten 
Senideek. 

AABek PPri eta Espetxe 
Erakundeei egotzi diete «pre
soen osasun egoera txantaje 
eta mendeku gisa erabiltzea». 
Haien ustez, gainera, Este
ban Esteban Nietoren eta 
Minerren kasuek «argi era
kusten dute gaixotasunak 
indarkerian eta sofrimen
duan oinarritutako espetxe 
politikaren ondorio direla». 

Bihar, 19:00etan, kontzen
trazio bat eginen da Herna
nin, duela 15 urteko ekaine
an espetxeratu eta hilabete 
horretan hiru laurdenak 
beteko dituen presoaren Eus
kal Herriratzea eskatzeko. 

Telefonicako 
sindikatuen salaketa 

Bestalde, Bizkaiko Telefoni
cako CCOO, UGT, ESK, ELA 
eta lAB sindikatuek eskaera 
bat egin diote Soto del Reale
ko zuzendariari, Joseba Etxe
zarreta isolamendu tik atera 
dezan. Etxezarreta Bizkaiko 
Telefonicako Enpresa Batzor
deko kide da. 

Hegoaldeko espetxeetan kontzentrazioa egin dute ikasleek 
• Presoak «lehenbailehen» herriratzeko eskatu zuten atzo Langraitzen, Basaurin, Martutenen eta Irunean 
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HEGOALDEKO ikasleek kon
tzentrazioak egin zituzten 
atzo Langraiz, Iruflea, 
Basauri eta Martuteneko 
espetxeen aurrean. Guztiek 
aldarrikatu zuten euskal 
presoak Euskal Herrira ekar
tzeko eskubidea. 

Ikasle Abertzaleek antola
tutako ekimenean herrialde 
guztietan irakurri zuten pre
soentzat ikasleek eskatzen 
dituzten eskubideei buruzko 
oharra. 

«Frantziako eta Espainiako 
estatuek ez dute estrategia 

suntsitzailea amaitu nahi, 
ezin izan dute presoen eta 
senitartekoeen duintasuna 
apurtu. Ez dute kontuan har
tzen euskal gizartearen 
nahia, eta haien ikuspegi 
demokratikoaren baitan ez 
da sartzen legea betetzea». 
Horixe dio oharraren pasarte 
batek. 

«Politika krudel hori» amai
tzeko eskatu zuten atzo, eta 
gogoratu eskubideak bete 
arte aldarrikatuko dituztela 
ikasleek presoen eskubideak. 

Kontzentrazioez gain, esko
len geldialdia egin zuten ikas
tetxe askotan. 

GARI GARA I ALDE 

Ikasleek atzo Martutenera egindako martxa. 

D'Elizagaraik 
departamenduaren 
beharra berretsi du 
Lurralde Eskema 
bideratzeko 

• Hautetsien 
Kontseilua bere 
gaitasunetan 
mugatuko dela 
erantzun dio 
Lasserrek 

Lutxi Fourcade / Uztaritze 
... 

HAUTETSIEN KONTSEI
LUAK biltzar nagUSia egin 
zuen atzo arratsaldean Uz
taritzen . Lurralde Eske
maren neurrien obratzea 
zehaztu zuen, eta nahiko 
balantze baikorra egin 
zuen Jean Jacques Lasse
rre lehendakariak. Haren 
aburuz , proposamen 
gehienak bide onean dira 
eta urrats garrantzitsuak 
egin dira. 

Renaud d'Elizagarai 
Baionako hautetsiak ez du 
ikuspuntu bera, eta balan
tzearen emaitzak salatu zi
tuen. «Egindako ikerketa
ren arabera, 88 proposa
menetatik, ez da deus egin 
56 puntutan, eta zerbaitxo 
egin da 26 proposamen 
obratzeko », esan zuen. 
D'Elizagarairen aburuz, 
emaitza ezkor horiek piz
ten dute berriro departa
menduari buruzko ezta
baida: «Egitura berezi ba
tekin, ahal gehiago izango 
genuke hizkuntz politika 
bultzatzeko edo ekonomia 
arloa sendotzeko». Are 
gehiago, D'Elizagaraik za
lantzan jarri zuen Haute
tsien Kontseiluaren osae
ra. «Egun, Euskal Herriko 
hautetsien %75 departa
menduaren alde agertu di
ra, hots biztanleen %54. 
Bada garaia hautetsien 
gehiengoaren iritzia kon
tuan hartzeko eta jakina
razteko gobernuari Euskal 
Herriko gehiengoa depar
tamenduaren alde dela» . 

Kontraesanak estali 
beharra 

Lasserrek baztertu egin 
zuen D'Elizagarairen eska
kizuna. Haren iritziz, kon
tseiluaren zeregina ongi 
finkatua da, «eta finkatu 
helburuetan mugatuko 
da, hots Lurralde Eskema
ren obratzea». Haren abu
ruz, urrats handiak egin 
dira jada eta bide beretik 
jarraitu behar da, partai
deen arteko tirabirak baz
tertuz. «Eskema obratzeko 
oztopo nagUSia gure arte
an agertzen diren kontrae
sanak dira; adostasun za
balagoa behar dugu». 


