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Konpromisoa hartu duten hainbat lagun eta Bai Euskarari taldeko kideak herenegun Ibarran. DANI GIBELALDE
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«Presoa damutze bidean
jartzen saiatu dira»

IRATXE ETXEBESTE
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«Nafarroan izua lege
bihartu zen 1936ko

gerran»
EHUko irakasleak gerrari buruzko 
hitzaldia eman zuen Leitzan�7
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Roberto
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Hegatsekin ariko dira
bihar Igarondon�3

Gaur egingo diote Agirreri omenaldia 
Triangulon eta afaria Oargin�2
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«Notasunaz harro
izaten irabazten
da errespetua»

IRATXE ETXEBESTE

Hamasei urteren ostean ezber-
din ikusten du herria. Kaleari
belar usaina dariola dio, eta
gogotik hartzen du eskuan zu-
haitzetik zintzilika dagoen lo-
rea. Porlanezko hormetatik ne-
kez begizta daiteke naturaren
edertasuna, pentsatu dut. Kan-
poan da orain, aske. Eta orduko
gauza bera du Edorta Agirrek
buruan: Euskal Herriak ere as-
katasuna behar duela. Gaur
egingo diote omenaldia Trian-
guloan 20:00etan, eta ondoren,
afaria izango da Oargin.
Hamasei urte. Etxean zara be-
rriro. Zer aldatu da herrian?
Orohar hobeto bizi da jendea,
herria polita dago, euskara za-
balduago dagoela uste dut...

Hilaren 16an atera zen Edorta Agirre
Langraitzetik; hamasei urte egin ditu
kartzelan, eta horietako asko gaixorik
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duz mugitzen dena. Euskal He-
rrian aspalditik izan dira preso
politikoak, eta sentimendu hori
aspaldikoa da herri honetan;
oso errotua dago preso politi-
koen figura. Presoa isolatzen,
eta, damutze bidean jartzen
saiatu dira, baina horrekin gu-
re senideen sufrimendua area-
gotzea baino ez dute lortu.
Kartzelan nola bizitu duzu ho-
ri?
Espainiako espetxe sistema
preso arruntei begira egitura-
tua dago: presoak onartu egin
behar du gaizkilea dela, da-
muaren onarpen publikoa egin
behar du, eta haien gomendio-
ei esker ez duela errepikatuko,
ona izango dela, eta hori aitor-
tzen duzunean bideak ireki-
tzen dira. Guk ez dugu gure bu-
rua gaizkiletzat hartzen, guk ez
dugu onartzen okerrik egin
dugunik; gure alde egin dugu
borroka bat eta kito. Gainera,
integratuta sentitzen gara.
Orain, kalean, baieztatu egin
dut hori jendearen aldetik.
Onik eman al dizu espetxeal-
diak?
Ezagutu ahal izan dudan jen-
dea: entrega eta adore handi-
koa, oso jende baliotsua. Aza-
lean genuen elkartasuna, he-
rri-mina ere bai... Senideez
gain, gu bizirik mantendu gai-
tuen jendea topatu dugu espe-
txean, eta nire andrea ere Kor-
doban ezagutu nuen.
Etorkizunerako, zer asmo ?
Mundu berri baten atarian na-
go. Gauza asko deskubritu be-
har ditut, familiarekin egon, la-
gunekin… Eta hortaz busti, hor
murgildu, eta gozatu horretaz.
Lehentasuna osasun kontua
izango da. Zain daukat hepati-
tisaren kontrako tratamendua;
hurrengo urtearen hasieran
hasiko naiz. Lan kontua ere ar-
gitu nahi dut. Atxilotu aurretik
paper lantegi batean egon nin-
tzen lanean 14 urtez; ikusi be-
har bertan zer jarrera duten.
Eta gero, batez ere, ea argia piz-
ten den herri honentzat. Herri
honi bidea eman behar zaio.
Baikorregi ez ote zauden...
Ez dugu eskatzen gurea ez den
zerbait.Ez dugu beste lurralde-
etara gurea inposatzera joan
nahi, aspalditik hemen bizi ga-
ra eta gurea mantendu nahi
dugu. Bada ez da hori errespe-
tatzen. Apustu handia egin ge-
nuen gure garaian, atera gara
eta gauzak konpondu gabe
daude, eskubideak errespeta-
tu gabe, gazteak berriz ere es-
petxean sartzen ari direla... De-
fenditu zure nortasuna: gehia-
go ez zaio eskatzen zer esana
duen jendeari. Lana besteok
egingo dugu, baina, errespeta-
tu egin behar gaituzte. Eta
errespetua norberaren norta-
sunaz harro izaten irabazten
da. Ez da amets utopikoa; bo-
rondatearekin lor daiteke.

SAKABANAKETA

«Presoa isolatzen eta
damutze bidean jartzen
saiatu dira; senideen
sufrimendua areagotzea
baino ez dute lortu»

KARTZELAN

«Sendagileak baino
gehiago kartzeleroak
dira, eta gure aurkako
militante bihurtzen dira
arazo baten aurrean»

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
OSTIRALA, 2004ko maiatzaren 28a TOLOSA

Baina beste gauza asko berdin
daude. Tortura, dispertsioa,
preso kopurua… hori ez da al-
datu.Lehengo baloreak politak
ziren; egungo kontsumo gizar-
tearen indiferentzia itsusia da.
Gizartea loak hartuta dagoela
esan nahi duzu?
Egia esan ez dut astirik izan
hori deskubritzeko. Baina ba-
dirudi egoera politean gaudela
guztiari buelta emateko. Itxaro-
pen handia dut herri honek
bere bidea berreskuratzea lor-
tuko duela egunen batean.
Egoera politikoak ematen du
horretarako bidea?
Badira ezaugarri eta faktore
batzuk. Nik uste irekiko direla
leiho batzuk eta hortatik bide-
ratu beharko direla orain arte
lotan egon diren indar asko.

Zigor osoa beteta irten duzu
azkenean kalera. Gaixotasu-
nak eta zigorraren 3/4ak be-
teta izateak ez dizu balio izan.
Espainiako legediaren arabera
kalean behar nuke aspalditik,
beste preso batzuk bezala. Bai-
na ez dute haien legea ere be-
tetzen. Haiek gerran daude gu-
rekin. Gerra kamuflatu batean,
nahi baduzu, baina gerran. Es-
painiako estatuak helburu bat
du: Euskal Herriaren nortasu-
na ezabatzea. Euskaldunok
oso molestoak gara euskal es-
tatuan; espainolak izan behar
dugu, eta hori lortu arte, mozo-
rrotuta, baina ez dute etsiko.
Frantziarrek ere berdin.
Gaixotasunei nola egin diezu
aurre espetxean? 
Bizi baldintzak oso gogorrak
dira berez kartzelan; askotan,
lagunak hiltzen ikusi ditugu.
Medikuak ondo zaudela esa-
ten badizu ez duzu sinesten;
babes falta izugarria da. Sen-
dagileak baino gehiago kartze-
leroak dira gehienetan,eta kar-
tzelero bat militante bihurtzen
da arazo baten aurrean, gure
aurkako militantea, ETAkoak
garelako. ETAkoak edo euskal-
dunak; ez dute bereizten.
Tolosan manifestazio han-
diak egin ziren orain lau urte
zure askatasuna eskatzeko.
Horregatik ekarri ninduten
Langraitzera. Horregatik, eta
larritasunagatik.Mobilizazioak
behar-beharrezkoak dira.
Aldaketa nabaritu zenuen?
Presoentzat berdin dio Espai-
niakoan edo Euskal Herrikoan
egon: erregimena bera da de-
netan. Baina senideentzat bes-
te kontu bat da. Borroka hone-
tan sartzen zarenean pentsa-
tzen duzu zu bakarrik sartu za-
rela, eta hori gezurra da; zure
familia eta lagunak sartzen di-
tuzu zurekin batera. Nik urteak
ordaindu ditut; haiek ere bai.
Etxerat-ek garbi esan izan du
ez dituztela senide presoak
bakarrik utziko.
Eta presook hortik hartu dugu
indarra kartzelan. Presoen es-
kubideen alde mundu eta ko-
hesio bat sortu da, sentimen-

Sorosle eta 
sorospen 
ikastaroa, 
DYA-rekin

IKASTAROA�

Astelehenean hasiko
da eta ekainaren 18a
arte iraungo du; jende
guztiari irekia da

L. MONTES

Gipuzkoako DYA-k sorosle
eta sorospen ikastaroa anto-
latu du ekainean Tolosan.
Datorren astelehen arratsal-
dean hasiko dira saioak, eta
jende guztiarentzat irekiak
dira.

Hirukide-Jesuitinak ikaste-
txean eskainiko dute ikasta-
roa, hilaren 31tik ekainaren
18a bitarte, 19:30etik 21:30-
era, astelehenetik ostiralera.

Gipuzkoako DYAko ordez-
kariek azaldu dutenez, ikas-
taroa egiteko ez da beharrez-
koa aurretik ezagupenik iza-
tea. «Programak eguneroko-
tasunean aurki ditzakegun
arrisku egoerei nola eran-
tzun irakatsiko du: bihotz eta
birika susperketa, zauriak,
hausdurak, erredurak... Oso
ezagupen arruntak dira, bai-
na laguntza asko eman deza-
kete».

Ikastaroa «era atsegine-
an» erakusten dela gainera-
tu dute, halaber: «Oso modu
eroso eta atseginean erakus-
ten dira kontzeptuak, teoria
eta praktika alderdiak uki-
tuz».

Ikastaroa amaierako fro-
gak gainditzen dituenak Gi-
puzkoako DYA-k eskaintzen
duen Sorosle titulua jasoko
du. Gainera, ikastaroa gain-
ditzen dutenek Euskal Herri-
ko Unibertsitateko bi kreditu
baliozkotzeko aukera izango
dute.

Izen-emateak 

Izena emateko azken egunak
direla jakinarazi dute, era be-
rean, Gipuzkoako DYA-koek.
Interesa duenak edo ikasta-
roaren inguruko informazio
gehiago jaso nahi duenak
943 46 46 22 telefono zenba-
kira deitu besterik ez du.

Matrikularen kostua 
—ikastaroko ezagupenak
biltzen dituen txostena bar-
ne— 60 eurokoa da. «Ematen
den heziketaren kalitatea
bermatzearren», ikasle ko-
purua mugatua da; beraz, in-
teresa duenak lehenbaile-
hen izena eman dezala go-
mendatu dute DYAko antola-
tzaileek.


