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Hasiera / Politika

EUSKAL PRESOAK

Joxe Mari Olarra libre utzi dute, beste zigor bat aintzat

hartuta

18/98 auzian zortzi urte eta erdiko zigorra zeukan, baina epaileak kontuan hartu du Alternatiba

Demokratikoaren bideoa zabaltzeagatik kartzelan pasatutako urtebete eta zazpi hilabeteko aldia.

Enekoitz Esnaola

2014ko azaroak 7

  

 Sartu

Joxe Mari Olarra 2006an, Arnaldo Otegirekin. /   MARISOL RAMIREZ/ARP
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Martxelo Otamendi

BERRIAko zuzendaria Izan zaitez BERRIAlaguna

Joxe Mari Olarra (Tolosa, 1957) 18/98 auzian zigortutako ezker abertzaleko militantea aske

geratu da, haren inguruko iturriek BERRIAri adierazi diotenez. Lamako (Pontevedra,

Galizia) kartzelan zegoen. 

18/98 auziko Xaki atalean epaitu eta zigortu zuten Olarra. Espainiako Auzitegi Nazionalak

hamahiru urteko kartzela ezarri zion 2007ko azaroan, baina gero Gorenak zortzi urte eta

erdira jaitsi zion.

HBko Mahai Nazionaleko kidea zela alderdiak ETAren Alternatiba Demokratikoa bideoa

zabaltzeagatik, 1997-1999 artean urtebete eta zazpi hilabete kartzelan pasatu zituen, eta

aldi hori kontuan hartu du espetxe epaileak orain Olarra libre lagatzeko, Iñigo Iruin

abokatuaren eskaera onartuta.

ETAk 1995ean plazaratu zuen Alternatiba Demokratikoa, ia hogei urte lehenagoko «KAS

Alternatiba gaurkotzearen ondorioz ». Euskal Herriaren aitorpena eta autodeterminazioa

aintzat hartu behar zirela zioen ETAk. HBko Mahai Nazionalak 1996ko

Espainiako hauteskundeetan ETAren eskaintza haren bideoa erabili zuen, eta, Auzitegi

Nazionalaren aginduz, 1997ko otsailean Mahai Nazionaleko kideak behin-behinean

kartzelatu egin zituzten —apirilean bermea ordainduta libre atera ziren; tartean zen Olarra

—. Gorenean, epaiketa izan zen urte bereko bukaeran; zazpina urteko kartzela zigorra

ezarri zieten, eta abenduan espetxean sartu zituzten. Konstituzionalak 1999ko uztailean

absoluzio eman zuen, eta libre atera ziren.

Irakurle agurgarria:

Honaino iritsi zarenez, eskaera bat egin nahi dizugu: irakurtzen ari zaren edukia eta egunkaria

babestea, konpromiso ekonomikoa hartuz. Publizitatea eta erakundeen diru-laguntzak ez dira

nahikoa BERRIAren etorkizuna bermatzeko. Sarean eskaintzen dizugun edukia irakurtzen

duzuen milaka irakurleek proiektuari ekarpena eginda, urrutira iritsiko ginateke.

Kazetaritza libre, ireki eta independentea egin nahi dugu euskaldunontzat. Euskaraz

informatzea delako gure eginkizuna, eta zure eskubidea.Lagun gaitzazu bide horretan. Idatzi

gurekin etorkizuna. Geroa zugan.
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