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Jabi Agirre
VILLEPINTEN. Jabi Agirrek 2001eko urrian alde egin zuen herritik. 2003ko urtarrilaren 17an atxilotu zuen
Frantziako Poliziak Bourges herrian, Txapi-rekin batera. Atxilotu eta Fleury Merogisen kartzeleratu zuten. Baina
astebetera Villepin-teko (Frantzia) kartzelara aldatu zuten. Azpeititik 1.000 kilometrora dago.

Jabi Agirre http://uztarria.com/herri_aldizkaria/2003/37/08Presoak/07/index_html
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2003ko otsaila

Julian Eizmendi, EAJ-EA koalizioa egiteko aukera
Enekoitz Esnaola
Iritziak
Bidegurutzea, errotonda Nerea Uranga
“Maila oneko jendea aurkeztu zen ‘Betizu’ saiora” Nerea
Aranburu
“Azkarregi eman didate fama, merezi gabe, eta ez dit
mesederik egiten Enekoitz Esnaola

Euskal kroslarien lehia Goenan Nerea Aranburu
Gero eta preso gehiago Nerea Uranga
Urolako trenaren abenturak Urolako Trena liburuko
argazkiak
“Txileko realidadie Txileko begiyekin begiratu beher da
Nerea Uranga

uztarria.com: Uztarria Komunikazio Taldea
Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia
Harremanetarako: kontaktu formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358
Babesleak: Azpeitiko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza (Kultura)
Sareko Argia 2005 - Estatistikak

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik
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Azaroaren 8an bete zuen Frantziako Justiziak jarritako zigorra, baina Espainiako Auzitegi Nazionalak
euroagindua eskatu zuen

2003ko urtarrilean atxilotu zuten Frantzian, etakidea izatea egotzita

Jabi Agirre (1972, Azpeitia) presoa Frantziatik Espainiara eraman zuten atzo (asteazkena). Azaroaren 8an bete
zuen Frantziako Justiziak 2004an ezarritako zigorra zortzi urteko kartzela kondena jarri zioten, baina Espainiako
Auzitegi Nazionalak euroagindua eskatu zuen eta, atzotik, Espainiako Justiziaren esku dago. Santiago Pedraz
Auzitegi Nazionaleko epailea izan da euroagindua eskatu duena.

2003ko urtarrilaren 17an atxilotu zuten Agirre, Bourges herrian (Frantzia), Xabier Etxeberria azpeitiarrarekin
batera, ETAko kidea izatea egotzita. 2001eko urrian aldegin zuen Azpeititik, eta ETAko talde bati laguntzea eta
etxean armak edukitzea leporatzen dio Espainiako Auzitegi Nazionalak.

Haren Espainiaratzea salatzeko manifestazioa egin zuten orain aste batzuk Azpeitian hainbat lagunek.

Agirre bost urte horietan Frantziako espetxe desberdinetan eduki dute preso: Fleuryn, La Santen, Moulinsen,
Fresnesen eta, azkenaldian, Poisin Azpeititik 950 kilometrora.

Jabi Agirreren atzoko argazkia, hemen

Azpeitiko presoak, deportatuak eta iheslaria

Presoak
- Juan Karlos Arruti. (Paterra) Puerto Santa Maria I (Espainia) kartzelan daukate preso, Azpeititik 1.070
kilometrora. 1989ko irailean atxilotu zuten.
- Gotzon Aranburu. Villenan (Herrialde Katalanak) preso, 760 kilometrora. 2002ko abenduan atxilotu zuten.
- Xabier Etxeberria. (Txapi) Mureten (Frantzia) preso, 350 kilometrora. 2003ko urtarrilean atxilotu zuten.
- Jabi Agirre. 2003ko urtarrilean atxilotu zuten Frantzian, eta atzo Espainiaratu.
- Joseba Segurola. Osnyn (Frantzia) preso, 880 kilometrora. 2005eko martxoan atxilotu zuten.
- Garikoitz Etxeberria. (Kafe) Bonxen (Galizia) preso, 665 kilometrora. 2007ko otsailean atxilotu zuten.
- Iker Iparragirre. Bois D'Arcyn (Frantzia) preso, 910 kilometrora. 2007ko uztailean atxilotu zuten.

Deportatuak
- Inaki Etxarte. Kuban deportatuta.
- Maria Angeles Artola. Venezuelan deportatuta.

Iheslaria
- Juan Manuel Bereziartua. (Pakea)

Askatasunaren weba: www.askatu.org

Erantzunak

kanka | 2008-12-03 : 12:12

Animo Jabi! Eutsi goiari!
Presoak kalera!

Txomin | 2008-12-03 : 20:12

Orain arte presoak gerturatzeko alde nengoen.Orain nahiago nuke munduko beste puntan balira.

azpeitiar | 2008-12-03 : 20:12

Gaur ere herritar bat hil dute eta harrapatuko dituzte ziurrenik. Horiek ere ez al dira preso hartu behar? Ezin dut
ulertu pertsona bazuen pentsatzeko era
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txantxangorria | 2008-12-04 : 08:12

Aupa Jabi! Eutsi goyei!
Animo Mariaje eta famili osoari.
Euskal presoak Euskal Herrira!
Txomin, presoak gerturatzien alde bahaoan leheno, oin zeatik ez? Atentauek beti eon dituk... eta injustiziyek e
bai. Presuek zeozeatik zaudek preso, hortan ados, baino zeatik hain hurruti, zeatik torturaute, zeatik kondenien
partie kunpliu ta hondik han, ta beste zenbait ezer ein gabe... adibidiek nahi??? hauei gorrotue hezurretaino
sartzie ez al zaik normala iruitzen?
Atzo Azpeitin izen huan, ta benetan asko sentitzeiat, famili osue ezautzeiat ta gertu jotzeikenien benetan min
eiteik. Ez zaukek ez hankaik ta ez buruik, zorakeri bat izen dek, hortan ni ere ados natxiok. Baino injustiziyek bi
aldetan zeudek, ta konponbide bat nahi baldin badiagu, ezin zoau beti gure aldiei bakarrik beitu, ez al zak
iruitzen?
Animo Jabi,
Ta doluminak Inaxio-n famili osoari.

Txomin | 2008-12-04 : 10:12

Txantxangorria:
Beste tokietan norbait hiltzen dutenean berehala ahazten gare baina gertuan tokatzen zaigunean gauza asko
aldatzen da.Presoez esan duzunaz ados nago,baina gauza bat:hauek bere aukera egin dute.Zein izan da Inaxioren
aukera?Tren bat egitea?.Familiek preso dauden senideak ikusteko aukera dute nahiz eta urruti egon.Non ikusiko
du Inaxio bere familiak?.
Nik ere gorrotoa besterik ez dut orain.Gorrotoa.

egiak | 2008-12-04 : 16:12

Jabik 5 kilo titadinekin harrapu zeben, hoiek zer zien San Inazioko suak egiteko?

Enekoitz Esnaola | 2008-12-04 : 17:12

Egiak-i: hori epaileak esango du, esan behar badu. Oraingoz, 'informazio' hori poliziala da.

lekim | 2008-12-04 : 17:12

i esnaola, igualtzeok informazio poliziala izenda, zeozerreatik esandiabe ez? nik eztiat nai tipo bat 5 kilo
titadynekin nere herritik ibiltzie.
Flipa iteyat jendin irteerakin,
Ta gustoa esateyat: Pozik natxiok Jabi kartzelan zeokelako, ta azoeitin jende geienak oixe pentsatzeik, nere
ustez, bestela koparau zemat maindire dauden ta zemat balkoi hutsik.
Irreal ta inbentautako egoera sozio-politiko baten bizizeate, aber noiz hastezeaten enteratzen.

egiak | 2008-12-04 : 18:12

Anam, nik ez diot inori konturik eskatu. Nik idatzitakobi iritziei Enekoitzek bere iritzia eman du, eta nik berari ia
kontu garrantzitsuagoak eta herrian pasatzen ari direnei buruz irtzirik al duen galdetu diot. Hortik aurrera berak
ikusiko d erantzun al aez duen eantzuten, nahiko azkarra da, ez du zure laguntzark behar.
Bestalde, Enekoitz Esnaola "anonimoa" al da ba? Aber, Anam, aklarau hadi...

Anam | 2008-12-04 : 18:12

Egiaki: zuk idatzi nahi dezuna (arauek errespetaiez), bestiei kontuek-azalpenak eskau gabe. Ez?

egiak | 2008-12-04 : 18:12
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Poliziala? Komunikabideetan azaldutakoa da datu hori, edota bakarrik komunikabide batzuetan agertzen dena
sinestu behar al deu? Izatekotan,poliziala baino, "presunto" izango litzateke,ezta?
Arrituta nago, Enekoitz, herrian pasatzen ari danakin, nei Raxoi ekisekin idaztea ondo dagoela eta Jabi
"polizaiaren" esanean 5 kilo titadinerekin harrapatu zutelari erantzuteari...gustora irakurriko nuke zeure iritzia
benetan garrantzitsuak diren gaiei buruz.

Anam | 2008-12-04 : 18:12

Ta beste gauze bat Egiaki: nola jakin dezakek hik prexexki nahi deken pertsona baten iritziye, pertsona horrek
DANOK bezela anonimuekin idazten badu?...

Anam | 2008-12-04 : 18:12

Ta Jabin informaziyo hori poliziala dala garbi ziok. Utzi epailiei esan beher duna esaten ez? Ez eroi Españolan
jokuen, ja Jabi epaituz, epaiketie izen aurretik.

Anam | 2008-12-04 : 18:12

Egiaki: hik anonimuekin idazten dek ta izen abizenez sinatzen dun bati esaten diyok idazteko. Joe, hi, etzakiat
ba...

egiak | 2008-12-04 : 19:12

Ey, bi gauz, anonimo edo izenarekin idazteak bakoitzaren erabakia da,ez da hobeagoa izen abizenekin idazten
duena. Nik ez ditut foru honen arauak ezarri. Hau da nire anonimoa bere izenk duen balio berdina dauka.
Bestalde, gauzak dauden moduan, berak bere iena lasai erabili dezake, ni urrengo egunean arazoak edukiko
nituzke, badakizu, ezker abertaleares askatasunaren ideiak, atzo exemplu bat Loiolan.
Bigarrena, ez diot esan idazteko, gutora entzungo ditudala bere iritziak esan dut, berak ikusiko du bere iritzia
eman nahi al duen ala ez, nikez dut inorri ezer egitera behartzen.
Bstalde, berriz esango dizut, Enekoitz tipo azkarra da, ideiaklaruekin eta idazten dakiena, ez du zure laguntzarik
behar.
Eta azkenik,nik ez dut inor epait, nik esan dut, komunikabideen esanetan Jabi arma eta 5 kilo itadinekin harrapau
zutela.
Ulertu al dezu behingoz?

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena

Pasahitza

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

Facebook ikonoa

Politika

Udalbiltza diruz laguntzeagatik, Udalaren ebazpenaren aurka egin du Carlos Urkijok
Pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak Lasarten, Inaxio Uriaren arreba mehatxatzea leporatuta
Gaur, asteazkena, Sorturen herri batzarra izango da
'Arnaldo Askatu, Politika Askatu' lelopean Elgoibarren egingo den manifestaziora joateko deia egiten dugu
"Egitasmo komunikatiboaren defentsan" deklaratu dute Topatu.info-ko auzipetuek Auzitegi Nazionalean

Jabi Agirre presoa Espainiaratu egin dute - Uztarria (Azpeitia) http://uztarria.com/aktualitatea/1228295464

4 de 5 29/10/2014 19:05



Nekane eta Izaro Zinkunegi: "Espainiako Auzitegi Nazionalak jomugan du prentsa askatasuna"
Presoen senideei emandako diru-laguntzak "eskubide baten inguruko babes neurriak" direla esan du Eneko
Etxeberriak
Carlos Urkijok Udala salatu du presoen senideei bidaietarako laguntzak emateagatik
"Injustiziaren, sufrimenduaren eta memoriaren" aitortza Nuarben
Loiolara itzuli dira auziperatuak, eta urriaren 6ko auzi saiora ez direla joango azaldu dute

uztarria.com: Uztarria Komunikazio Taldea
Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia
Harremanetarako: kontaktu formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358
Estatistikak
Babesleak: Azpeitiko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza (Kultura) Babesleak

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik

Gure lizentzia: Creative Commons Aitortu Partekatu
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Urola Kostako Hitza | Politika | Artikulua
2010-01-25 08:01

Agirre ostiralean epaitu zuten Espainiako Auzitegi Nazionalean, eta orain epaiaren zain dago

2003tik dago preso Agirre

Herenegun igaro zen epailearen aurretik Jabi Agirre azpeitiarra, Espainiako Auzitegi Nazionalean, Madrilen. Eta
Fiskaltzak zazpi urteko espetxe zigorra eskatu zuen. Orain epailearen erabakiaren zain da Agirre. Gaur egun
preso dago, Soto del Real presondegian (Espainia).

Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak prozesuaren hasieran hamalau urteko kartzela zigorra eskatzen zuen
Agirrerentzako; zazpi urte ETAko kide izatea leporatuta, eta beste zazpi etxean armak izatea egotzita. Baina,
fiskalak zigor eskaera zazpi urtera murriztu zuen epaiketa egunean, ETAko kidea izatea leporatuta Frantzian
epaitu zutelako, eta han eskatutako kartzela zigorra beteta duelako.

Espainiako Auzitegi Nazionalean herenegun goizean izan bazen ere, Agirrek uko egin zion epailearen aurrean
deklaratzeari. Saioak bi ordu eta erdi inguru iraun zuen.

2003tik kartzelan

2003ko urtarrilaren 17an atxilotu zuten Agirre, Bourges herrian (Frantzia), Xabier Etxeberria azpeitiarrarekin
batera. ETAko kideak izatea egotzi zieten biei ala biei.

Agirrek 2001. urteko urrian aldegin zuen Azpeititik, eta ETAko talde bati laguntzea eta etxean armak edukitzea
leporatu zion Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskalak.

Bi urte geroago, 2003. urteko urtarrilean atxilotu zuten, Frantzian. Ondorioz, Fleury Merogiseko espetxean sartu
zuten preso. Eta 2008. urteko azaroaren 8an bete zuen Frantziako Justiziak 2004an ezarri zion zortzi urteko
kartzela zigorra.

Espainian preso

Baina Frantziako justiziak jarritako zigorra bete zuenean, Espainiako Auzitegi Nazionalak euroagindua eman
zuen, eta 2008ko abenduaren 2an Frantziatik Espainiara eraman zuten. Ordutik, Agirre Espainiako Justiziaren
esku dago. Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea izan zen euroagindua eman zuena. Orduan,
Espainiaratzea salatzeko manifestazioa egin zuten hainbat lagunek Azpeitian.

Bai Frantzian eta bai Espainian hainbat espetxetan eduki dute azpeiatiarra preso: Frantzian, besteak beste,
Fleuryn, La Santen, Moulinsen, Fresnesen eta Poisin. Espainiaratu zutenean Soto del Realen sartu zuten preso,
eta ordutik Aranjuez eta Ocaña I kartzeletan eduki dute giltzapean.

Azpeitiko presoak, deportatuak eta iheslaria

Presoak
- Juan Karlos Arruti. (Paterra) Paterra) Cordobako (Espainia) kartzelan daukate preso, Azpeititik 780
kilometrora. 1989ko irailean atxilotu zuten.
- Gotzon Aranburu. Villenan (Herrialde Katalanak) preso, 760 kilometrora. 2002ko abenduan atxilotu zuten.
- Xabier Etxeberria. (Txapi). 2003ko urtarrilean atxilotu zuten, eta 2009ko maiatzean Espainiaratu egin zuten.
Soto del Realean (Espainia) dago preso, 420 kilometrora
- Jabi Agirre. 2003ko urtarrilean atxilotu zuten Frantzian, eta 2008ko abenduaren hasieran Espainiaratu egin
zuten. Soto del Realean (Espainia) dago preso, 420 kilometrora.
- Joseba Segurola. Osnyn (Frantzia) preso, 880 kilometrora. 2005eko martxoan atxilotu zuten.
- Iker Iparragirre. Bois D'Arcyn (Frantzia) preso, 910 kilometrora. 2007ko uztailean atxilotu zuten.

Deportatuak
- Inaki Etxarte. Kuban deportatuta.
- Maria Angeles Artola. Venezuelan deportatuta.
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Iheslaria
- Juan Manuel Bereziartua. (Pakea)

Askatasunaren weba: www.askatu.org

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena

Pasahitza

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

Facebook ikonoa

Politika

Udalbiltza diruz laguntzeagatik, Udalaren ebazpenaren aurka egin du Carlos Urkijok
Pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak Lasarten, Inaxio Uriaren arreba mehatxatzea leporatuta
Gaur, asteazkena, Sorturen herri batzarra izango da
'Arnaldo Askatu, Politika Askatu' lelopean Elgoibarren egingo den manifestaziora joateko deia egiten dugu
"Egitasmo komunikatiboaren defentsan" deklaratu dute Topatu.info-ko auzipetuek Auzitegi Nazionalean
Nekane eta Izaro Zinkunegi: "Espainiako Auzitegi Nazionalak jomugan du prentsa askatasuna"
Presoen senideei emandako diru-laguntzak "eskubide baten inguruko babes neurriak" direla esan du Eneko
Etxeberriak
Carlos Urkijok Udala salatu du presoen senideei bidaietarako laguntzak emateagatik
"Injustiziaren, sufrimenduaren eta memoriaren" aitortza Nuarben
Loiolara itzuli dira auziperatuak, eta urriaren 6ko auzi saiora ez direla joango azaldu dute

uztarria.com: Uztarria Komunikazio Taldea
Perez Arregi 1 behea 20730 Azpeitia
Harremanetarako: kontaktu formularioa, e-posta: uztarria[a bildua]uztarria.com telefonoa: 943150358
Estatistikak
Babesleak: Azpeitiko Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza (Kultura) Babesleak

Uztarriak ez du bere gain hartzen webgunean adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik

Gure lizentzia: Creative Commons Aitortu Partekatu
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Sei urteko kartzela zigorra jarri diote Jabi Agirreri,
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Uztarria.com | Politika | Artikulua
2010-02-02 21:02

Auzitegi Nazionaleko epaiaren arabera, 2001ean atzeman zizkioten lehergaiak, Azpeitiko etxean; Agirre ihes
egina zegoen ordurako

2003ko urtarrilean atxilotu zuten Frantzian, eta 2008ko abendutik Espainian daukate preso

Jabi Agirre Odriozola (1972) azpeitiar presoari sei urteko espetxe zigorra jarri dio Espainiako Auzitegi
Nazionalak, Azpeitiko etxean ETAren lehergaiak izatea egotzita. Epailearen arabera, bost kilo dinamita edota
detonagailuak zituen. Epaiak dio 2001ean atzeman zizkiotela lehergaiak, polizia operazio baten ondoren Agirre
ihes egina zegoen ordurako.

Joan den urtarrilaren 23an egin zioten epaiketa, eta uko egin zion epailearen aurrean deklaratzeari. Fiskaltzak
zazpi urteko kartzela zigorra eskatu zuen Agirrerentzat.

2003ko urtarrilaren 17an atxilotu zuten Frantzian, Bourgesen, Xabier Etxeberria Txapi azpeitiarrarekin batera,
eta etakidea zela egotzi zioten. Frantzian zigorra bete ondoren, Espainiaratu egin zuten 2008ko abenduaren 2an.
Ocaña I.ean (Espainia) daukate preso.

Azpeitiko presoak, deportatuak eta iheslaria

Presoak
- Juan Karlos Arruti. (Paterra) Paterra) Cordobako (Espainia) kartzelan daukate preso, Azpeititik 780
kilometrora. 1989ko irailean atxilotu zuten.
- Gotzon Aranburu. Villenan (Herrialde Katalanak) preso, 760 kilometrora. 2002ko abenduan atxilotu zuten.
- Xabier Etxeberria. (Txapi). 2003ko urtarrilean atxilotu zuten, eta 2009ko maiatzean Espainiaratu egin zuten.
Soto del Realean (Espainia) dago preso, 420 kilometrora
- Jabi Agirre. 2003ko urtarrilean atxilotu zuten Frantzian, eta 2008ko abenduaren hasieran Espainiaratu egin
zuten. Ocaña I.ean (Espainia) dago preso, 530 kilometrora.
- Joseba Segurola. Osnyn (Frantzia) preso, 880 kilometrora. 2005eko martxoan atxilotu zuten.
- Iker Iparragirre. Bois D'Arcyn (Frantzia) preso, 910 kilometrora. 2007ko uztailean atxilotu zuten.

Deportatuak
- Iñaki Etxarte. Kuban deportatuta.
- Maria Angeles Artola. Venezuelan deportatuta.

Iheslaria
- Juan Manuel Bereziartua. (Pakea)

Askatasunaren weba: www.askatu.org

Erantzunak

Igor | 2010-02-03 : 10:02

Epai honi buruzko artikulo danetan "Azpeitiko presoak, deportatuak eta iheslaria" atala "copy paste"-atu duzue,
eta iñon ez da agertzen, ze akusaziopetan dauden presoak, deportatuak eta iheslaria.
Geitu zenezakete baita ETAkoak hil dituztenen izenak edo sekuestratu edo meatxatu dituztenenak ere. Ala
komeni dena bakarrik geitzen dio artikuluari Uztarriak?

XEGEN | 2010-02-03 : 14:02

6 URTE BAKARRIK????

baita | 2010-02-03 : 14:02

Sei urteko kartzela zigorra jarri diote Jabi Agirreri, lehergaiak izatea ... http://uztarria.com/aktualitatea/1265148447
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Hi ze esaten ai haiz?
Eta noiztik ikusi ditugu torturatzailien izenak?eta euskaldun bat baino geio erail dituzten poliziyen izenak?
Komeni zer komeni?

Jamer | 2010-02-04 : 10:02

Ipini, ipini torturatzaile oyek, ta gero ETAk garbiutako iye 1000 pertsonak. Emen danak eo inor ez, ta ez bakarrik
preso dauden ETAn iltzaile, laguntzaile, txibato etabarrak.

gaztie | 2010-02-04 : 12:02

Denak jarri?
Euskal herriak bizi izan duen gatazka luuuuze honetako biktima guztiak jartzeko ari zarete eskatzen?
Benetan, askotan ez dakit berezko arazoren bat duzuen garunean edo herritarroi adarra jotzen ari zareten.

dean | 2010-02-04 : 19:02

nik bat jarriko det,
INAXIO URIA MENDIZABAL.(GORRIYE).azpeitiko kanposantuan lurperatua,loiolatik 4 km tara,ETA ko
kideek EJEKUTATUKO aitona.2008 ko abenduan bizitzeko zeukan oinarrizko eskubidetik zanpatua,euskaldunak
OMEN diren gazte batzuek ARMAZ,PISTOLAZ EJEKUTATUA.

Jokin | 2010-02-04 : 22:02

Pare bat gehiago.
Gregorio Posadas Zurrón, 1974-an Azpeitin tiroz hila.
Francisco Gómez Giménez eta Miguel García Bayo 79 aren Urtarrilan hilak, Azpeitin.
Angel García Pérez, Antonio Alex Martínez eta Pedro Sánchez Marfil, 79 aren abenduan, Azpeitin hilak.
José María Piris Carballo 1980-aren Martxoan,Azpeitin bomba baten leherketan hila, 13 urte zituelarik
Ignacio Lasa de Rezola, 1980 aren abenduan hil zuten, azpeitin baita ere.
Francisco Machio Martos 1983-aren ekainean hila, Azpeitin
Hemendik 6 urtetara honako hauek ez dira etxera itzuliko, ez diote inongo festarik egingo, ez eta bere argazkiak
tabernetan ikusiko.
Ez daukazue lotsarik.

JON | 2010-02-04 : 23:02

Hor azaltzeyenak eztie biktimak,hiltzaile nazkagarri batzuk besterik ez.

JoxeJoxe2 | 2010-02-05 : 09:02

Nik uste det biktima ere neurri batean badirela. Preso egon arren dagozkien eskubideak errespetatzen ez zaizkien
neurrian.
Baina goiko erreakzioek argi erakusten dute ezker abertzaleak zerbait aldatu beharko duela jendeak biktima
bezala ikus ditzan.
Besteen sufrimentua onartzen eta aintzakotzat hartzen duela erakusten ez duen bitartean ezker abertzalearen
aleginak alperrikakoak izango dira.
Dirudin bezala ezker abertzaleak bide berri bat hartzen badu, ezinbestekoa izango du alderdi hori gehiago
lantzea,ez dakit hitz egokia "barkamena eskatzea" den, baina biktimekiko zerbait egin beharko luke bere
"bando"-ko biktimak ere biktima bezala ikusiak izan ditezen.

Juanito | 2010-02-05 : 10:02

Hildakoen zerrenda jartzen hasita, eta denak jartzen hasita, ba den-denak jarri daitezke:
- Herriko enpresetan segurtasun falta medio hil dituzten langileak.
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- E.a.

betibezela | 2010-02-05 : 13:02

jokin
"Hemendik 6 urtetara honako hauek ez dira etxera itzuliko, ez diote inongo festarik egingo, ez eta bere argazkiak
tabernetan ikusiko."
ZEUEK ITI NAI BAIOZUE ZEUEK IN
guk gure lagun,senide eta ezagunei ite zoau mezi duela pentsatzedeulako t beaien presentziye eukitzi nai deulako.

IrekiAteak | 2010-02-06 : 10:02

Betibezalak ederki erantzun dizu, Jokin. Guardia Zibilak omentzea nahi baduzu, antolatu zeuk/zeuek ekitaldia eta
eraman tabernetara hildako Guardia Zibilen argazkiak.
Herritarren zati handi batek Guardia Zibilak gorrotatzen dituela ederki dakizu. Eta Guardia Zibilei festa egitea
oso ondo iruditzen zait: itzuli daitezela guztiak "a la España profunda" eta beraien gertukoek festa egin
diezaietela. GUK ere ederra egingo genuke eta beraz, guztiok pozik.
Indar okupatzaileetako kideek herri bat inbaditzera doazenean garbi izan behar dute herritarrek mespretxatu
egingo dituztela. Eta hauek ez dira biktimak. Biktima gure herria da, milaka mostruo berde jasan behar izan
ditugulako urte luzeetan.

JoxeJoxe2 | 2010-02-06 : 13:02

IrekiAteak,
Argi laga dek. Baino ez adi gero arritu jendeak esaten badu aitonak erahiltzen dabiltzanak ez direla biktimak eta
jakin behar dutela herriak gorrotatuko dituela.

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena

Pasahitza

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

Facebook ikonoa

Politika

Udalbiltza diruz laguntzeagatik, Udalaren ebazpenaren aurka egin du Carlos Urkijok
Pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak Lasarten, Inaxio Uriaren arreba mehatxatzea leporatuta
Gaur, asteazkena, Sorturen herri batzarra izango da
'Arnaldo Askatu, Politika Askatu' lelopean Elgoibarren egingo den manifestaziora joateko deia egiten dugu
"Egitasmo komunikatiboaren defentsan" deklaratu dute Topatu.info-ko auzipetuek Auzitegi Nazionalean
Nekane eta Izaro Zinkunegi: "Espainiako Auzitegi Nazionalak jomugan du prentsa askatasuna"
Presoen senideei emandako diru-laguntzak "eskubide baten inguruko babes neurriak" direla esan du Eneko
Etxeberriak
Carlos Urkijok Udala salatu du presoen senideei bidaietarako laguntzak emateagatik
"Injustiziaren, sufrimenduaren eta memoriaren" aitortza Nuarben
Loiolara itzuli dira auziperatuak, eta urriaren 6ko auzi saiora ez direla joango azaldu dute
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2013-11-13 18:00

Argazki originala

Azpeitiko Sortutik gure kezka azaldu nahi dugu Sevillako espetxean dauden euskal preso politikoek jada 16 egun
daramatzatelako gose greba eta borrokaldiarekin. Urriaren 28an hasi zuten gose greba 11 euskal presok, kilo asko
galdu dituzte eta batek bere osasun egoerak txarrera egin duela-eta bertan behera utzi du protesta. Espetxe
horretan itxialdiak eginez borrokaldian dira beste bi preso ere, tartean Jabi Agirre azpeitiarra. Lehenik eta behin,
besarkada dat bidali nahi diogu Jabiri eta bere senide eta lagunei.

Presoek Sevillako espetxean pairatzen duten tratuaz kexatzeko eta bizi dituzten muturreko bizi-baldintzak
salatzeko hasi zuten borrokaldia. Espetxean jasaten ari diren eskubide urraketen zerrenda luzea da, isolamendu
ziegan ordu kopuru luzeak egonaraziz, ez diete inolako aktibitaterik egiten uzten, miaketa etengabeak, jipoiak,
ukimenezko miaketak gorputz osotik... tentsio une handiak bizi dituzte.

Egoera honen aurrean, Espainiako Gobernua ezartzen ari den espetxe politika salatu nahi dugu inoiz baino
ozenago eta larriago. Onartezina da horrelako bizi-baldintzetan mantentzea Euskal Preso Politikoak. Biderkatu
ditzagun euskal preso politikoen eskubideen aldeko indarrak eta elkartasunetik pasa gaitezen konpromisoak
hartzera, horrela bakarrik lortuko baitugu beraien zein senide eta lagunen eskubideak errespetatzea.

197/2006 doktrina ezabatu badute ere, ezin dugu ahaztu ehundaka preso eta iheslari daudela beraien eskubideak
urratuta, egoera gogor eta zailetan. Konponbiderako garaia da eta lanean gogor jarraitu behar dugu euskal preso
eta iheslariei euren eskubideak errespetatu eta guztiak etxeratu arte!

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena

Pasahitza

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu
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Jabi Agirreren senideak: "Tristura eta inpotentzia
sentitzen da maite duzun pertsona espetxeratua
ikustean"

Ernai | Politika | Artikulua
2014-05-20 14:36

Salbuespen egoerekin amaitzeko presoen kolektiboak abiatutako ekimenaren harira, Azpeitiko presoek ere beren
eskaerak egin dituzte sakabanaketarekin amaitu eta Euskal Herriratzeko. Baina, estatuek presoen eskaerei
jaramon egitea nahi badugu, herritik borrokatu eta presioa egitea beharrezkoa da. Bide horretan, presoek eta
senideek jasaten dutenaren inguruan herritarrak informatu eta sentsibilizatzeko, presoen senideei egindako
elkarrizketetako bat duzue hurrengoa. Ernaiko kideok Jabi Agirreren senideei egindako elkarrizketa, hain zuzen.
Ondorengo egun eta asteetan herriko gainerako senideen elkarrizketak izango dira ikusgai.

Argazki originala

Noiz atxilotu zuten? Noiztik ez dago herrian?

2003ko urtarrilaren 17an atxilotu zuten, baina 2001ko urritik ez dago herrian.

Nola bizitzen da atxilotze momentua?

Atxilotze momentua oso gogorra izaten da. Sentimendu nahasiak izaten dira. Alde batetik, tristura, askatasuna
galdu eta kartzelaratzen dutelako, baina izugarrizko poza berriz ikusi eta berarekin egoteko aukeragatik.

Nola eragiten du espetxeak senideengan?

Tristura eta inpotentzia sentitzen da maite duzun pertsona espetxeratua ikustean. Bisitatzeko egin beharreko
bidaia luzeek neke fisiko eta psikologikoa ikaragarria eragiten dute. Horrez gain, sekulako gastu ekonomiko da.

Zein kartzeletan egon da?

Espetxe askotan egon da Jabi:

• Frantziako kartzelak: Fleure Merogis, Villapinte, La Sante, Moulan, Fresnes, Poissy eta Boissy.
• Espainiako kartzelak: Soto de Real, Aranjuez, Ocaña I, Valdemoro, Ocaña I berriro, eta Sevilla II.

Gaur egun non aurkitzen da? Zenbat kilometrotara?  Zein egoeratan aurkitzen da?

Sevilla II espetxean dago, Azpeititik 950 kilometrotara. Isolamendu egoeran aurkitzen da.

Nola bidaiatzen duzue? Zenbat bisita dituzue? Zenbat denborakoak?

Senideen autobusean joaten gara normalean. Bisita normala 40 minutukoa izaten da. Horrez gain, hilean behin
Vis familiarra izaten dugu, ordu eta erdikoa.
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Bidaia bat azaldu ezazue, etxetik irteten zaretenetik bera ikusi artekoa.

Ostiralean arratsaldeko 17:30ean hartzen dugu senideen autobusa Itziarren eta goizaldeko 5:45etan iristen gara
Sevillara. Gero, 09:00etan beste autobus bat hartzen dugu 66 kilometrora dagoen La Puebla de La Cazalla
herrira. Handik 15 kilometrora dagoenez espetxea, taxi bat hartzen dugu bertaratzeko.

Bueltako  bidaian, 21:00an iristen gara Sevillara eta berriro senideen autobusa hartzen dugu. Igande goizean
8:30ak aldera heltzen gara Itziarrera, eta handik etxera.

Nola aldatu zaizue bizitza hainbeste kilometrotara joan behar izatean?

Senidea bat preso edukitzeak goitik behera aldatzen du bizitza. Ahal bezala antolatu behar izaten gara hainbeste
kilometrotara bisitan joateko eta, lehen esan dugun bezela, neke fisikoa, psikologikoa eta gastu ekonomiko
handia eragiten digu.

Zuen ustez, zer da dispertsioaren alderik txarrena?

Zenbat eta urrutiago egon senidea, bidaia gogorragoa dela, arrisku gehiago dituelako eta, ondorioz, neke eta
gastu handiagoa ekartzen dituelako.

Presoari nola eragiten dio dispertsioak?

Zuzenean eragiten dio, senide eta lagunak etxera iritsi arte kezkatuta egoten baita.

Anekdotarik ba al duzue?

Jabi La Sante espetxean zegoenean, lau urteko ilobarekin bisitan joan ginen eta pixagura etorri zitzaion. Ezin
zuenez lokutoriotik irten ur botila batean egin behar izan zuen pixa eta ondoren bazter batean utzi genuen.
Funtzionario batek ikusi eta zer zen begiratzeko trago bat eman zion… Jabi patiorik gabe zigortuta egon zen egun
horretan, baina zigor horrek ez zion min handirik egin, nahikoa barre egin baitzuen gertatutakoa jakin zuenean.

Esperantzarik ba al duzue?

Esperantza ez da galdu behar, baina gauzak aldatu nahi badira indar gehiago egin beharko dugu herritik.

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena

Pasahitza

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

Facebook ikonoa

Ernai
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