
JUSTIZIA – ALTSASUKOAK ASKE 

 

Altsasuko herriak ia bi urte daramazki mina eta oinazea sortarazten digun tunel ilun 
batean. Ez da oinarrizko eskubideen aztarnik ikusten. Auzitegi Nazionalak ez du justizia 
bilatzen, ez du justiziarik egiten. Erabaki berri honekin bere mendeku gosea eta Goardia 
Zibilarekiko morrontza erakusten du. Askatasuna eta eskubideak murrizten ditu batetik eta 
bestetik segurtasun indarren inpunitatea babesten du. 

 Epaiak, berriz ere zigortzen ditu Altsasuko gazteak neurriz kanpoko kondenak 
ezarriz. Herriko Feria ta festa zirela, goizaldeko 4,30tan zerbitzutik kanpo ziren bi guardia 
zibil eta bere bikoteekin izandako liskarrarengatik, honako gartzela zigorrak suposatu dizkie: 
Ainararentzat 2 urte; Iñakirentzat, 6 urte; Jon Ander, Aratz eta Julenentzat, 9 urte; Adur eta 
Jokinentzat 12 urte eta Oihanentzat 13 urte. 

2016. urtean bertan, 9571 gertakari eman ziren agintarien aurkako atentatu gisan 
epaitu zirenak, batzuk ondorio askoz ere larriagoekin, armak erabiliz edota autoekin 
harrapatuz. Bat bera ere ez zen epaitu terrorismo gisaz eta bat bera ere ez zen Auzitegi 
Nazionalera eraman. 

 Ez da neurri kontua soilik. Epaimahairen inpartzialtasun eza bistakoa da, Goardia 
Zibilaren ohorezko dominak jaso bait ditu. Zalantzan jarri denean ordea, aintzat hartu ez eta 
isuna jarri dute “asmo txarrez” jokatzeagatik. 

 Epaiketa irregulartasunez betea izan zen. Esaterako, frogak onartu ez, sinatu gabe 
zen deklarazioa, ezagutze saioak manipulatuak, inkoherentzia etengabeak, eta batez ere, 
bideoa, non sarjentua agertzen baita atorra zuri zuria duela; nola da posible, akusazioaren 
arabera askoren artean sekulako jipoia eman bazioten? Ta ez hori bakarrik, bertan ikusten da 
sarjentua Foruzaingoek lagunduta, ustezko erasotzaileak bilatzen. Aurrez aurre ditu auzi 
honetan diren hiru gazte eta ez ditu identifikatzen. Gertakariak izan eta gutxira aurrez aurre 
dituela ez baditu ezagutzen, nola da posible ezagutzea handik egun batzuetara identifikazio 
saioetan edota argazkitan? 

 Akusazioaren froga bakarra, bere kontakizuna izan da. Hortan oinarritzen da soilik 
akusatu ahal izateko. Justizi sistema arautu behar duten iritzien bahiketa da. 
Errugabetasunerako eskubidea urratua izan da, baita epaiketa justua izatekoa, ikerketa 
neutrala izatekoa edota epaimahai inpartziala izatekoa. 

 Azpimarratu behar da ere, diskriminazio larrigarria nola erabili den, bidea irekitzen 
baitu iritzi politiko edo ideologikoen araberako zigor eredu batentzat. Hori ezin da onartu, 
ustez, oinarrizko eskubide eta askatasunak babesten dituen zuzenbidezko estatu batean. 
Gizarteak arretaz hartu behar lukeen beste kontu bat da, gaur Altsasu baita bainan 
aurrerantzean edozein izan daiteke. 

 Ezin dugu etxean geratu. Kalera atera behar dugu. 

 

Datorren martxoaren 24, igandea, eguerdiko 12tan, Manifestazioa Altsasun 

Justizia eta duintasunaren alde: ALTSASUKOAK ASKE!!! 


