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2003ko abenduan atxilotu
zuten Gorka Loran
Lafourcade. Geroztik, Soto,
Valdemoro, Huelva eta
Algecirasko kartzeletatik
pasatu da. Gaur egun
Algecirasko Botafuegos
espetxean dago eta bere
senideek Etxeratek
antolatutako autobusean
egiten dute bidaia. Ostiral
arratsaldean abiatu eta
igande goizean bueltatu.
Kilometro eta ordu askoko
joan-etorria da, baina
aukera denetan onena da
senideen autobusak
eskaintzen diena. Hori oso
garbi daukate. 
Pepik (69 urte), Alfonsok

(72 urte) eta Maria Jesusek
(76 urte) bizkarrean hartuak
dituzte hamabost dispertsio
urte. Horiek bestelako urteak
baino pisutsuagoak dira. 
«Guk ez dugu gidatzen eta

lehen beti norbaiten
laguntza behar izaten
genuen. Garai batean
hegazkinez egiten genuen
bidaia eta gero autobus bat
bestearen atzetik eta taxiak
hartzen genituen espetxera
iritsi arte. Eromena. Sekulako
estutasuna, garaiz iritsi
beharraren estresa, hara eta
hona korrika ibili beharra...»,
hasi da kontatzen Pepi. 
Hala ere, beti iritsi izan

dira. «Batzuetan oso-oso
urduri, baina beti iritsi gara.
Eta hori da garrantzitsuena.
Korrika iritsi, aurpegi onena
jarri eta barrura, semea
ikustera», segitu du
Alfonsok. 

Badira hamar bat urte
senideen autobusean
bidaiatzen dutela.
Azkenaldian, baina, gero eta
bidaiari gutxiago biltzen da
autobusera eta ekonomikoki
kili-kolo dabil. Autobusak
Algeciraseko joan-etorrian
sortzen dituen gastuei aurre
egiteko gutxienez 29 bidaiari
behar ditu. Azkenaldian,
baina, asteburu askotan ez
da gutxieneko horretara
iristen eta uneotan
autobusaren zerbitzua
defizitarioa da. 
«Guk ezin dugu autobusa

galdu. Guretzat oso
garrantzitsua da. Orain,
kartzelako ateraino
bertaraino eramaten gaitu
eta bidaia askoz lasaiagoa da.
Badakigu garaiz iritsiko
garela. Gidariak
profesionalak dira, beren
atseden orduak egiten
dituzte, geldialdiak egiten
ditugu... egia da beti gertatu
daitekeela zerbait. Baina,
tira, guretzat senideen
autobusa premiazkoa da»,
jarraitu du Pepik. 

BABESTUA SENTITZEA

Autobusak badauka, gainera,
beste alderdi garrantzitsu bat:
taldearen babesa.
«Autobusean goazen guztiok
badakigu nora eta zertara
goazen. Sevillan, Puerton eta
Algecirasen egiten ditu
geldialdiak. Familia handi bat
bezala gara eta babestuta
sentitzen gara. Edozer gauza
gertatuta ere, ez gaude
bakarrik, badaukagu nork

lagundu. Eta hori oso
garrantzitsua da. Are gehiago
adin batetik aurrera. Bidaia
batean senide batek osasun
arazo larri bat izan zuen eta
berehala jaso zuen laguntza.
Pentsa hori aireportu batean
edo taxi batean bakarrik
zaudela gertatzen baldin 
bazaizu... Niretzat autobusak
ematen dizun babesa oso-oso
garrantzitsua da
senideentzat», esan du Maria
Jesusek. «Asko kezkatzen gaitu
autobusa galtzeko arriskuak.
Guretzat ezinbestekoa da.
1.100 kilometro joanean eta
beste 1.100 kilometro bueltan
egiten ditugu Algecirasera.
Bidaia hori auto batean egin
beharrak sekulako beldurra
ematen dit niri. Eta fisikoki
ere, askoz nekeagoa da.
Hegazkina, berriz, oso garestia
da. Guk ezin dugu autobusa
galdu», nabarmendu du Maria
Jesusek.
Senidea autobusean

sartzen denean, etxean
bezala sentitzen da, nahiz eta
etxetik 1.100 kilometrora
egon. «Algecirasen
autobusean sartzen
garenean, ja etxean sentitzen
gara, seguru eta babestuta.
Autobusari esker askoz kezka
gutxiago ditugu. Baditugu
kezkak –dispertsioak eta
kartzelak sortzen dituenak–
baina autobusak asko
samurtzen du gure egoera.
Estres eta antsietate asko
kentzen digu autobusak»,
nabarmendu du Pepik.
Horregatik deia egin nahi

diete senide eta lagunei,

bisitan joateko autobusa
erabil dezaten.
«Dispertsioa senideei

jartzen zaigun zigorra da,
argi eta garbi. Presoak ere
gaizki pasatzen du. Badaki
oso urrutitik goazela, bidaia
luzea eta neketsua dela...
bisita bezperan Gorkak ez du
lorik egiten. Oso urduri
egoten da», kontatu du
amak. 

ASTEROKO TORTURA

«Presoarentzat asteroko
tortura da, tortura latza.
Itxaronaldi hori oso gogorra
da. Bisitan sartu arte presoak
ez daki senideak edo lagunak
nolako bidaia egin duen.
Euriarekin, elurrarekin,
gauez, urduri... Eta berdin
bueltako bidaiarekin.
Hurrengo egunean egiten
duen lehen gauza hori da,
deitu eta ea ondo iritsi garen
galdetzea. Berdin senideekin
eta lagunekin, aste horretan
bisitan joan zaionarekin.
Zama hori oso gogorra da
presoarentzat», iritzi dio
Maria Jesusek. «Guretzat ere
bisita astea berezia izaten da.
Urdurixeago egoten gara.
Niretzat oso gogorra da
autobusean haurrak nola
joaten diren ikustea. Hori
krudelkeria latza iruditzen
zait. Eta berdin adineko
pertsonak. Batzuk lanak
dituzte autobusera igotzeko,
beste batzuek bidaia guztia
eserita egiten dute, etzanez
gero arnasa hartzeko arazoak
dituztelako.... egoera
gogorrak dira eta horrek
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«Guretzat senideen autobusa premiazkoa da, asko
samurtzen du gure egoera eta hori ezin dugu galdu»

«Autobusean

goazen guztiok

badakigu nora eta

zertara goazen.

Sevillan, Puerton eta

Algecirasen egiten

ditu geldialdiak.

Familia handi bat

bezala gara eta

babestuta sentitzen

gara. Edozer

gertatuta ere,

badakigu laguntza

izango dugula»


