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Pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak, Inaxio Ur iaren arreba
mehatxatzea leporatuta
by Urola Kostako Hitza on 2014/10/24 in POLITIKA

[Berr ia.eus] Goizean atxilotu dute Antton Guinea preso ohia, etxean. Europa Press berr i agentziaren arabera, 2008an ETAk hil zuen Inaxio Ur iaren
arrebar i “mehatxuzko tonoan” sakelako mezu bat bidali diolakoan atxilotu dute —ETAren anagrama zeraman mezuak—. Intxaurrondora eraman
dute.Efe agentziak bildu duenez, Uriaren senideak duela bi aste aurkeztu zuen salaketa Guardia Zibilean. 2008ko abenduaren 3an hil zuen ETAk
Inaxio Uria, Azpeitian.1999. urtean hamar urteko zigorra ezarr i zioten Guineari, ETAko kide izateagatik.

BERRI HONEKIN LOTUTA:

Udalak Inaxio Uriaren arrebari gertatutakoaren xehetasunik ez duela dio, baina “biolentziaren aurkako jarrera” adierazi du
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Azpeitiko Udalak adierazi duenez, komunikabideen bidez izan dute gertaeraren berr i: “Ez dakigu egia den ala ez, ezta  ger taeraren xehetasunak
ere. Udalak ez du behin betiko balorazior ik egingo xehetasun guztiak argitu arte”.

Inaxio Uriaren arreba bati telefono bidez mehatxuak egin dizkiotenaren albistea egia bada, udalak argi esan du: “Edozein biolentziaren aurkako
jarrera daukagu eta ez dugu onar tzen inori, datorren tokitik datorrela, inor mehatxatzerik. Baina mehatxuak egia balira gertaera hauek salatzeaz
gain, elkartasuna adierazi nahi genioke mehatxatuar i eta bere senideei”, azpimarratu du udalak.

“Horrelako mehatxuak egiaztatzen badira, bakea nahi ez dutenen bideak indartzen ditu”, esan du udalak, eta ez gizar te honek egiten dituen
apustuak.

, Azpeitiko Udala, Inaxio Uria

< >

Udalak Inaxio Uriaren arrebari gertatutakoaren xehetasunik ez duela di... http://urolakosta.hitza.info/2014/10/24/udalak-inaxio-uriaren-arrebar...

1 de 10 04/11/2014 13:41


	HITZA_2014_10_24
	HITZA_2014_10_24I



