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Gotzon Aranburu jo dute funtzionarioek
uztarria | Politika | Artikulua
2005-05-16 15:05

Beste preso sozial bat agurtzera hurbildu zenean gertatu zen, Villenako kartzelatik Valdemorora eraman behar
zutenean diligentziak egitera

Zapatuan zekarren albistea Gara egunkariak, Askatasunak egindako salaketen harira

Gotzon Aranburu preso azpeitiarra jo egin zuten bi funtzionariok, Askatasunak salatu duenez. Gara egunkariak
larunbateko edizioan zioenez, Aranburu Villenako kartzelatik Valdemorora eraman behar zuten diligentziak
egiteko, eta bitarte horretan bi funtzionarioren partetik "irainak jaso zituen" eta ondoren "muturreko bat eman
zioten". Maiatzaren 11n gertatu zen.

Diotenez, Aranburu Villenan dagoen beste preso sozial bat agurtzera joan zenean gertatu zen. Funtzionarioek
galerazi egin zioten, eta jarraian "sala batera bultzaka eraman" eta aipatutako "muturrekoa" eman zioten.
Valdemorora eraman eta diligentziak egin ostean, "isolamendu zelda" batean sartu zuten.

Erantzunak

jon | 2005-05-16 : 16:05

animo gotzon eta segi aurrera

Eztao eskubideik! | 2005-05-16 : 16:05

Ze, presuekin dena libre al da eo zer? Hau geldiuarazi in beher da, nolabait!!! Jasangaitze da!!!
Elkartasunez, Euskal Preso Politikoak Herrira!!! Zapatuen elkartasune azaltzeko modue. Gazuek aldatzeko lehen
pausue!!

Nun daude pakezalik? | 2005-05-17 : 08:05

Hemen (e) argi gelditzea nun gelditzean batzuk horrenbeste defenditzeben herritar guztiyen eskubiden bermie!!!
Mota guztiyetako biolentziyen aurka omen daude gañea!!!
Nun tzaudete herri hontako pakezaliek?
PNV-EA TORTURATZAILEAK!!!!

ERRAMUN AIZPURU | 2005-05-17 : 17:05

Eta nere barrabilak hogeitahamaika. Gotzon Aranburu , eskubide guztiak, beste behin, urratuz, jipoitu egin dutela
eta hortik, nola ilkitzen du: " PNV-EA TORTURATZAILEAK"? Hori ondorioztatzeak ez du ez oinik, ez bururik.
Arestian diodana:ekaitzak jo duela Izarraitzen eta nire barrabilak hogeitahamaika:Eta galdetzen diot, bidenabar,
nere buruari: ba ote dago horrelako baieztapenetan gibel asmorik?
Eskier naiz ez dagoela EAJ zein EAko kideen artean Gotzon Aranburuk jasandako jipoia gaitsezten ez duenik
Hain ankerra da aipatu jokabidea ezen denok ados gauden salatzeko orduan. Beraz, ez dezagun jo isatsa
erakusten duten leloetara. otoi.

Miren | 2005-05-18 : 16:05

Orain dela gutxi eritzi bat bidali dut Gotzonen jipoia zela eta. Bapatean, nire eritzia (eta beste batzuk) desagertu
egin dira. Nire eritzian, Erramun Aizpuruk aipaturiko ideia bati erantzuten nion (PNV eta EAko kideek gaitsezten
omen dute jipoia) baina nire ustez behintzat errespetoz idatziriko mezua zen. Zer gertatzen da? Hemendik aurrera
Erramuni erantzun nahi dionak ez al du aukerarik? edo hobeto esanda, bere burua identifikatu behar al du
ezinbestean? Etzait batere logikoa iruditzen.

Uztarria | 2005-05-18 : 17:05

Erramun Aizpururi zuzendutako iritziak ezabatu egin ditu Uztarriak. Izen abizenez sinatu duenari errespetua zor
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