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URKO ETXEBESTE 

E usko Legebiltzarrak 2019ko
apirilaren 4an erabaki zuen
12/2016 legea aldatzea. Hau
da, Polizia Abusuen Biktimei

Buruzko Legea bezala ezagutzen denean
aldaketak egiteko hautua egin zuen
Gasteizko parlamentuan gehiengoak
helburu batekin: 1979 eta 1999 urteen
bitartean izandako motibazio politikoko
indarkeriaren testuinguruan giza esku-
bideen urraketak jasandako biktimei
errekonozimendua eta erreparazioa
emateko legeari bide berria ematea. Ho-
rren arabera, biktimek eskaerak aurkez-
teko epea zabalik dute, abenduaren 11ra
arte. 1960-1978 epealdian izandako ka-
suen eskaerak aurkezteko epea iazko
apirilean agortu egin zen. 

Egiari Zor Fundazioak horrela laburtu
du aldaketa: «Legearen bidez aitortza
jaso dezakete 1979tik 1999ra estamentu
ofizialek praktikara eramandako edo
sustatutako biolentziek Euskal Autono-
mia Erkidegoan (EAE) eraildako, tortu-

Josu Zabala irundarra 1976ko
irailaren 8an hil zuten
Hondarribian. Irudikoa, hura
hil zuten tokiko murala da,
argazki zaharrean. HITZA

ratutako edo larri zauritutako pertso-
nek, erreparaziorako bidean».

Izan ere, Egiari Zor fundazioak bere
egin du erreparaziorako bide horretan
urratsak egiteko beharra, eta hasteko,
informazio beharra sumatu du legedi al-
daketarengatik onuradun izan daitezke-
enentzat. Horrela, Gipuzkoako 1.000
biztanletik gorako herrietako udalba-
tzek azter dezaten mozioa aurkezten ari
dira, hiru helbururekin: legeak babesten
dituen interesdun guztiei informazioa
ematea; udalak informazio prozesu ho-
rren parte egitea; eta interesdunei Egiari
Zor fundazioaren laguntza eskaintzea
eskaera aurkeztu nahi duen pertsona oro
laguntzeko (eskabideak aurkeztea, do-
kumentazioa bilaketa eta beste). Eusko
Jaurlaritzaren webgunearen bidez (eus-
kadi.eus) ere egin daitezke tramiteak,
baina askoz korapilatsuagoak dira.

Oarso Bidasoan, Lezoko, Oiartzungo,
Hondarribiko eta Irungo udalbatzek
gehiengoz onartu egin dute mozioa.
Errenteria-Oreretan, 2020ko urriaren
27ko udalbatzarrean eta PSE-EEren udal
taldearen eskariz, udalerriko Giza Esku-
bideen eta Bizikidetza Foroan gaia sako-
nago aztertzekotan gelditu ziren.

Lezon, omenaldia igandean
Herritar askoren artean aski ezagunak
dira polizia edo indar parapolizial zein
bestelakoen motibazio politikoko indar-
keria kasuak. Baina asko ezkutuan dau-
de. Horiek denak argitara ematea, eta le-
gez errekonozitzea da lege berrituaren
xedea.

Bide horretan, herri mugimendua ez
dago geldirik. Hala, Lezon, omenaldia
egingo diote igandean Victor Sanchez
Otxoari Egiari Zor fundazioaren eta Le-
zoko Udalaren ekimenez: 1981eko otsai-
laren 27an, duela ia 40 urte, Hernaniko
taberna batean lanean ari zela Batallon
Vasco Español talde parapolizial faxis-
tak tirokatu zuen lezoarra. Paraplegiko
utzi zuten, eta urte batzuk geroago ja-
sandako min eta sufrimenduagatik hil
egin zen.

12:00etan Gurutze Santuaren plazan
elkartuko dira partaideak, ondoren Al-
tamirara joateko. Auzo horretan egingo
dute omenaldi ekitaldia.5

Egiarekin
zorrik ez
izateko
Egiari Zor fundazioaren ekimenez, Oarso Bidasoko udaletan 
mozioak onartzen ari dira indar polizial eta parapolizialen biktimek
lege aitortza jaso dezaten egin beharreko tramiteak errazteko.
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HILDAKOAK

Ondoko zerrendan daudenak poliziek, in-
dar parapolizialek eta besterako erakun-
deek hildako Oarso Bidasoko herritarrak,
eta bertan izandako tiroketak dira
1974tik. Euskal Herriko gatazkaren tes-
tuinguruan hildakoak gehiago dira. Tortu-
ratuak, jazartuak eta erasotuak, berriz,
ehunka.

1974
Asturiagako Segada. 1974ko maiatzaren
20an Roke Xabier Mendez (Santurtzi) eta
Jose Luis Mondragon (Arrasate) hil zituz-
ten Hondarribiko Asturiagako hondartzan
(Fraideena), Espainiako Poliziak eta Guar-
dia Zibilak elkarrekin egindako operazio-
an. Biak Ipar Euskal Herrian erbestean
zeuden, eta ETAtik at zeuden une hartan. 

1976
Alberto Soliño Masachs. Bouzasen (Pon-
tevedra, Galizia) jaioa, Antxon bizi zen.
Etxeko tresna denda bateko jabea, eta ba-
teria jotzailea. Eibarren hil egin zuen, tiro-
katua, kalez jantzitako guardia zibil batek,
musika jaialdi baten ondoren.
Josu Zabala Erasun. 1976ko irailaren 8an
hil egin zuen Guardia Zibilak irundarra,
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OLAIA GERENDIAIN RUIZ DE GAUNA

Inor ez omen da hiltzen, beste norbaiten
memorian bizirik dirauen artean. Horra
hor memoriaren beraren garrantzia:
besterentzen ez dena ez baita existitzen,
ahanzturaren kutxan giltzapean herdoil-
tzen da, ezerezaren huts bilakatu arte.
Zer gertatzen da, orduan, norberaren

azalean, erraietan eta amesgaitzetan soi-
lik bizi den oinazearekin? Inork inoiz
eragin, baina azken arnasa eman arte
ukatutako bortizkeriarekin? Ez al da
egiazkoa?
Egiari Zor fundazioa 2012an jaio zen,

kutxa ilun hartan urte luzez ezkutuan
gordetako saminaren argi-izpi gisara, ia
ezereztutako kontakizun horiei herdoila
kendu eta berpizteko. Jazo zenaren egia
argitara ateratzeko, eta biktima izan zi-
renei aitortza eta erreparazioa emateko.
Fundazioak xede du Frantzia eta Es-

painiako estatuek eragindako orotariko
biolentziak pairatu dituzten eskubideen

alde lan egitea. Horretan dirau 2011ean
ETAk iragarritako su etenak zabalduta-
ko abagune historiko berriaren testuin-
guruan, bake prozesuaren alde.
Ainara Esteranek, Egiari Zor-eko bo-

zeramaile eta torturak jasan zituen bik-
tima bezala, sorreraren zioa azaldu du:
«Biktima gisara, urteetan aitortza ofi-
zialik jaso ez dugulako sortu ginen: esta-
tuak monopolizatutako datuen artean ez
ginen aintzat hartuak». Jasandako ho-
rren erantzukizunik inork ez baitu gain
hartu gaur den egunean.

Ukazioaren aurka, ofizialtasuna
Isilean gordetako gehiegikeriak aitor-
tzeko, fundazioak mozio bat aurkeztu du
hainbat udaletan, 12/2016 Legearekin
zuzenean lotuta dagoena. Euskal Auto-
nomia Erkidegoan 1979 eta 1999 bitar-
tean izandako motibazio politikoko in-
darkeriaren testuinguruan giza eskubi-
deen urraketak jasan dituzten biktimei
errekonozimendua eta erreparazioa
emateko legea da hori. Horren bidez,
funtzionario publikoek beren eginkizu-
nak betetzean, edo betetzetik kanpo,
eragindako giza eskubideen urraketen
biktimak aitortuko dira.
Alabaina, biktima horien artean ez di-

ra barnebiltzen bizitzan edo osotasun fi-
siko, psikiko, moral edo sexualean arras-
toa izan duten guztien izenak. «Marko
integrala eta parekidea ez du ezartzen»,
Esteranen arabera. Kontrara, biktimen
arteko diskriminazioa elikatzen du zigor
berdinak jasan dituzten pertsonak ez-
berdin tratatuz, batzuei aitortza eta erre-
parazioa emanez, besteei ukatzen zaien
heinean. Horrek arrakala nabaria sortzen
du biktimen artean, asko batzuk ikuse-
zin bihurtuz.
Udalek errekonozimendu publiko

hori ematea aurrerapausoa denik ez du

Aitortzaren argia,
ahanzturaren 
kutxa gotorrari
Egiari Zor fundazioa historian ikusezin izandako biktimen memoria
aitortzeko argi-izpi bilakatu da. Askoren oinazearen sendabide izan
daiteke egia: «Beste inork ez dezala jasan guk jasan behar izan duguna».

«Biktima guztiek,
hildakoek eta bizirik
daudenek,  lekua behar
dute memoriaren politika
publikoetan»

«Ezerk ez digu bueltan
ekarriko galdu duguna,
baina gertatutako guztiak
bere lekua behar du
memorian»
Ainara Esteran
Egiari Zor-eko bozeramailea
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bizkarretik botatako bi tirogatik. Alarde
eguna zen, eta amnistiaren aldeko mani-
festazio baten ondoren izan zen tiroketa.
1977
Isidro Susperregi Aldako. Polizia Arma-
tuaren gomazko pilota batek zauritu zuen
martxoaren 15ean Donostian bizi zen
errenteriarra, eta martxoaren 29an hil. 68
urte zituen. Amnistiaren aldeko manifes-

tazio batean parte hartzen ari zen EAE-
ANVko militantea.
Jose Luis Cano Perez. Aranjuezen (Ma-
dril) jaioa, Errenterian bizi izan zen anaia-
rekin. 1977ko maiatzaren 13an hil zuten
Iruñean, Polizia Amatuko kidek batek lu-
rrean zegoela tiro emanda, Amnistiaren
Aldeko Astearen testuinguruan.
Gregorio Maritxalar Aiestaran. 1977ko
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ukatzen bozeramaileak; salatu du, ordea,
biktima eragileen inpunitatea, edo bes-
tela esanda: «Estatuaren babesean egin-
dako milaka giza eskubideen urrakete-
tan hartutako erantzukizunak desegin
edo desagerrarazi nahi dituen negazio-
nismoa». Zigortzaileak publikoki sala-
tzen ez diren arte ezingo da lortu aitor-
tzak dakarren mesede bikoitza. 

«Batetik, arlo pertsonalean orain arte
pairatu dugun ukazioa gainditzea supo-
satzen duelako jasandako giza eskubide-
en urraketen aitortza ofiziala jasotzeak»,
dio Esteranek. Sufritutako minaren
«sendagarri» izan daiteke, haren ustez,
aitormena bera.

Bestetik, «dimentsio kolektiboa» ai-
patu du, gatazkaren testuinguruan esta-
tuaren indarkeriak urratutako giza esku-
bideen argazki osoa marrazteko pintzel
gisara: «Gogora dezagun orain gutxi arte,
estatuaren indarkeriaren biktimak ez zi-
rela existitzen. Hortaz, errelato partzial
hori apurtzeko baliagarria ere bada».

Memoria: sendabide eta irakaspen
Ez ziren existitzen, nahiz eta biktimen
orbain eta mamuetan bizi, inork onartu
ez dituelako. Euskal Herriko memoria
historikoan lekurik egin ez zaielako.
Guztiona beharko lukeena, «inklusiboa,
non gizarte osoa integratuta sentitu be-
har den», muga alderdikoiek eta ikuspe-
gi partikularrek manipulatu dutelako.

«Memoria guztiok bizi eta sufritu du-
gunaren oroitzapena izan beharko litza-
teke», sinistuta dago bozeramailea. Are
gehiago: «Inoiz gehiago gertatu behar ez
duenaren irakaspen beharko luke izan». 

Hori da, Egiari Zor-en arabera, gizarte
anitz batean bizikidetza demokratikoa
garatzeko ezinbesteko den ariketa: «Bik-
tima guztiek, hildakoek eta bizirik dau-
denek, beren lekua behar dute memo-

riaren politika publikoetan bizikidetza
eraikitzeko». Eraikuntza hori egiatik
abiatu behar da erreparazioa lortzeko:
«Ezerk ez digu bueltan ekarriko galdu
duguna, baina gertatutako guztiak bere
lekua behar du izan memorian».

Barkamena norberarena da
Egiak eta aitortzak duten ahalmen sen-
dagarria biktimagilearen barka eskeak
izan dezakeenik ez dute uste: «Barka-
mena, eskatu edo eman, gertaera priba-
tu, intimo eta indibiduala da». 

Biktimagileak, biktimaren erreparazio
morala eskuratzeko, barkamena eskatu
behar izateko baldintzak zigortzaileari
boterea ematen dio abusuak sufritu di-
tuen horren sendakuntzan. «Izan ere,
bere esku uzten baitu barkamena eska-
tzeko erabakia eta, hortaz, baita biktima
moralki erreparatzea ere», azaldu du
Egiari Zor fundazioko kideak.

Aitzitik, minetik abiatutako bidea
proposatzen du fundazioak, prozesu
pertsonala. Erresilientzia aipatu du bo-
zeramaileak, trauma bat nork bere kabuz
gainditzeko gaitasun moduan, inguru-
koen magalpean, betiere: «Mina bertute
bilakatzean datza, gaindiezina zirudiena
gainditzean».

Hartara heltzeko, ordea, prozesu bor-
titza du aurretik biktimak, kutxa goto-
rrean giltzapetutako bizipenak erreska-
tatu, eta erasotzaileen aitorpenera arte
bide egiten duena, nazio oso baten me-
moria nahiz izana zimendatuz. 

Ezinbestekoa da botere sistema guzti
baten zapalkuntza jasan dutenak aitortu
eta erreparatzea Euskal Herriko etorki-
zuna eraikitzeko. Iraganean gertatutako-
aren memoria, bortxa berriro errepika-
tuko ez denaren berme onena baita.
«Beste inork jasan ez dezala guk jasan
behar izan duguna».5

EUSKAL HERRIKO KASUAK

HERIOTZAK

366

366 hildako horietatik, 88k besterik ez
dute jaso aitorpen ofiziala (%24).

TORTURA KASUAK

5.657
Ofizialki aitortutako tortura kasuak 103
izan dira (kasuen %2,5 soilik).

ZAURITUAK

?
Ez da ikerketa ofizialik. Jaurlaritzaren
arabera, 2013ra arte, 746 pertsona zau-
ritu zituzten segurtasun indarrek, eta
426 talde parapolizialek edo eskuin-mu-
turrekoek. EAEko 107/2012 Dekretuak
1960 eta 1978 urteen artean zauritutako
66 pertsona aitortu ditu.

Estatuko agenteek 
eragindakoak: 

219 (%60)

Guda zikinak 
eragindakoak: 
79 (%22)

Salbuespenezko neurri politikoen 
aplikazioak eragindakoak: 64 (%17)

GAL: 29

BVE, Triple A, 
GAE…: 38

Erreibindikatu 
gabekoak: 8 

Behartutako 
desagertzeak: 4

Dispertsioak 
eragindakoak: 
16

Salbuespenezko 
espetxe politikak 
eragindakoak: 35

Deportazioak 
eragindakoak: 9

Bere buruaz beste 
egitera behartuak: 4

Eskuin muturreko "inkontrolatuek" eraildakoak: 4

ITURRIA: EGIARI ZOR FUNDAZIOA
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maiatzaren 13an zauritu zuten errenteria-
rra, Amnistiaren Aldeko Astean. Bere etxe-
ko balkoian zegoen bularrean balaz zauri-
tu zutenean. Urte hartako maiatzaren
23an hil zen.
Rafael Gomez Jauregi. EAE-ANV eta 
ELAko militante historikoa, 1977ko maia-
tzaren 12an hil zen Errenteriako Batzokia-
ren ondoan, paseoan zebilela (Amnistia-

ren Aldeko Astea zen), Guardia Zibilaren 
tiroengatik.
1978
Martin Merquelanz Sarriegi. Tiroz hil
egin zuen Batallon Vasco Españolek (BVE)
48 urteko taxilari irundarra. Oiartzungo
Babilonian aurkitu zuten hilotza. ETAkide
bati ihes egiten laguntzea leporatu zion,
hilketarako arrazoi bezala, BVEk.
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1977ko Amnistiaren Asteko irudi bat,
Errenteria-Oreretakoa. HITZA

«Bakarrik egon gara. Udal batek
mozio baten bitartez gu laguntzea
pentsaezina zen garai hartan»
BELEN ZABALA   
ETA PEIO MINDEGIA
POLIZIAREN BIKTIMAK

Estatu terrorismoaren biktima
izaera aitortzeko borrokan ari
dira Belen Zabala eta Peio
Mindegia. Josu Zabalaren iloba
da lehena, eta bitan poliziaren
biktima izandakoa bigarrena. 
40 urtean euren kontaketa eraiki
ezin izana deitoratu dute.    

REBEKA RUIZ IRUN

Estatuaren indarkeria pairatu duzue
biek, zuen azalean edo oso-oso gertutik.
Zein da zuen bizipena? 
BELEN ZABALA: Ni Belen Zabala naiz,
Josu Zabalaren iloba helduena. 15 urte
neuzkan, eta jaietan lehen aldiz atera-
tzen utzi zidaten egun hartan. Alarde
eguna zen eta goiz-goizetik herria poli-
ziaz josi zuten. Alardea bukatuta mani-
festazio bat egin zuten. Gogoratzen dut
nola herriko jendeak gaztetxoenak hartu

gintuzten eta hondartza aldera eraman.
Andre batek esan zigun etxera deitzeko,
gurasoei ondo ginela esateko. Orduan-
txe esan zidan amak etxera korrika joa-
teko. 1976ko irailaren 8a zen.     
Zer gertatu zen?
B. Z. : Guardia Zibila manifestazioa de-
segitera sartu zen, eta oso bortizki ol-
dartu zen manifestarien aurka. Nire
osaba Maite tabernaren terrazako ma-
haien artean ihes egiten saiatu zen, bai-
na Txantxangorriko kale zuloan sartu
zenean bizkarrean tirokatu zuten. Istan-
tean hil zen. 
Familiarentzat mugarri izan zen osa-

bari gertatutakoa, eta senideen artean
pertsona borrokalariak egon arren, nire
lehengusu gazteenek gertatu zenaren
oroitzapen lausoa dute. Niri zuzenean
egokitu zitzaidan gertatutakoa bizitzea.  
Peio, zure kasuan, estatu terrorismoa-
ren biktima bikoitza zara. 
PEIO MINDEGIA: Niretzako 1982 eta
1983 annus horribilis izan ziren. Bedera-
tzi egunez torturatu ninduten, baina,
aurretik, nire emaztea, koinatua eta
amaginarreba atxilotu zituen poliziak.
Informazioa lortzeko egun batez atxilo-
tu eta torturatu zituzten, eta gero nire
bila etorri ziren. 
Kontua da nire aitaginarrebak 1980an

Iparraldera ihes egin behar izan zuela
ETAko kolaboratzailea zelako, eta
1982an gure bila etorri ziren. Bahiketa
bat izan zela ziur nago, ez dut uste bai-
men judizialik zutenik. Lehenik Gastei-
zera eraman ninduten, eta Gure Aita
otoi egiteko agindu zidaten. Ez nintze-
nez oroitzen ostiko bat jo eta fisura bat
egin zidaten. ETAkidea nintzela esaten
zidaten, behin eta berriz, eta nik EMK-
koa [Euskadiko Mugimendu Komunis-
ta] nintzela erantzuten nien. Madrilera
eraman ninduten orduan, eta bederatzi

Elkarrizketatuak ke potea eta begia irudikatzen dituen sorkuntza lana atzean dutela. R. R.
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1980
Karlos Saldise Korta.Lezoko etxebizitzaren
atarian hil zuten 33 urteko sanjuandarra.
Grupos Armados Españoles eta Batallon
Vasco Español taldeek hartu zuten beregain
hilketa. Aurretik mehatxuak jaso zituen.
Amnistiaren Aldeko Batzordeetako kide zen.
1981
Victor Fernandez Otxoa. Batallon Vasco

Oiartzungo medikua zen. Guardia Zibilak
martxoaren 16an atxilotu zuen, eta 25ean
libre utzi. Hamar egun horietan tortura-
tua izan zen: autopsiak dio zauri, ubeldu-
ra, eta elektrodoek eragindako erredura
asko zituela gorputzean.
1984
Bixente Perurena Telletxea ‘Peru’. Peru-
renako errenteriarra 1984ko otsailaren
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Españolek Hernaniko taberna batean
lanean ari zela tirokatu zuen lezoarra,
1981eko otsailaren 27an. Ondorioz, tetra-
plegiko utzi zuten. 14 urte geroago hil
zen, etengabeko oinaze eta sufrimendua-
ren ondoren.
1982
Esteban Muruetagoiena Scola. 1982ko
martxoaren 28an hil zen Muruetagoiena.

egunez torturatu ninduten; militar kas-
ko bat buruan jarri eta beisbol makil ba-
tekin jotzen ninduten etengabe. ETAre-
kin kolaboratzeaz akusatuta Caraban-
chelgo [Madril, Espainia] espetxean
bukatu nuen. Amnistiaren Aldeko Mu-
gimenduak lortutako 100.000 pezetei
esker atera nintzen. Epaitua izan nintze-
nean, ezin izan zidaten errudun deklara-
tu, judizialki, senide bati ihes egiten la-
guntzeko eskubidea duzulako, ez delitu
bat egiten laguntzeko, ihes egiteko bai-
zik. Eta hori zen, hain zuzen, nire aitagi-
narrebarekin egin nuena. Judizialki la-
guntza ematea kontsideratzen da. Ab-
solbitu ninduten baina torturapean
igarotako bederatzi egunak barruan ge-
ratu zitzaizkidan betirako. 
Ondoren begia galdu zenuen. 
P. M. : Bai, Pasaian afaltzen ari ginen eta
Madalenak ziren. Julen Elgorriaga, ga-
raiko gobernadore zibila, Oreretako
udaletxeko balkoira Espainiako bandera
igotzearen beldur zen arrautzak bota be-
har zizkiotela uste zuelako. Udaletxeko
arkupeak kalez jantzitako poliziaz josi
zituen, eta Zentenarioa hasi zenean oso
modu bortitzean kolpeka hasi ziren.
Erotuta egon behar zuen Elgorriagak jai
batzuen erdian poliziari halako agindua
emateko.     
Afalondoan barrikadetara joan ginen

zuzenean, Oreretara. Tiro egin zidan po-
liziak hiruzpalau metroko distantziatik
zuzenean nire aurpegira egin zuen. Ke
potoak ez zituzten jendearen aurpegira
botatzen, airera baizik.
Beste begia 4 urte nituenean galdu

nuen, Errenterian ere. Alkandorako bo-
toi bat kentzen saiatzen ari nintzen gu-
raizeak eskapo egin eta begira sartu ni-
tuenean. 27 urterekin bestea lehertu zi-
dan poliziak. Egia esan, Josurekin
[Zabala] antzekotasun ugari dauzkat:

jaiak zirela, hiltzera tiro egin zidatela, eta
Laminaciones de Lesakan [Nafarroa] lan
egiten genuela. 
Gertatutakoaren gaineko epaiketa edo
aitortzarik lortu al duzue?
B. Z. : Gure kasuan, Peiok [Mindegia]
bezala, gertatutakoaren gaineko doku-
mentazio ugari dugu: komunikabidee-
tan atera zen, instituzioek, patronalak
eta elizak adierazpenak kaleratu zituz-
ten... Azkenean, autopsia militarrek
egin zuten. Senideok eta mediku zibilek
ez genuen inolaz ere parte hartzeko au-
kerarik eduki, beraz ez dakigu oso ondo
non edo nola garatu zen. Dakigun gauza
bakarra da, autopsiaren arabera, perito-
neoaren zulatzeagatik hil zela Josu. Au-
topsia txostenak, beraz, heriotza natu-
raltzat jo zuen, nahiz eta bala zorroaren
sarrera eta irteera zuloak begien bistan
egon.     
Denborak aurrera egin ahala, hala ere,

aitak jakin zuen tiro egin zuen guardia
zibila auzitegi militar batean epaitu zu-
tela. Ez dugu horren gaineko dokumen-
taziorik, baina 1978ko amnistiarekin
aske geratu zela ezagutu genuen. Izan
ere, dokumentuek zioten Hondarribiko
jaietan izandako gertakariengatik am-
nistiatzen zutela, eta orduantxe lortu
genituen bere izen-abizenak.    
Guk dokumentazio guztia artxibatu

genuen. Horri esker, polizia gehiegike-
rien biktimak aitortzeko bigarren deial-
dia zabaldu zuenean Eusko Jaurlaritzak
dokumentazio guztia aurkeztu genuen,
baina oso gogorra izan zen. Gu epaitzen
ari zirela zirudien; errugabeak ginela de-
mostratu behar izan genuen.
P. M. : Hamarkada oso baten ondoren
lortu nuen demostratzea polizia inda-
rren biktima izan nintzela. 1983tik
1993ra Auzitegi Nazionalaren eta Auzi-
tegi Gorenaren aurka borrokatu behar

izan nuen, eta azkenean, arrazoia eman
zidaten. Hala ere, estatuko abokatuak
indemnizazioa jaso ez nezan eskatu
zuen. Torturagatik, bestalde, deus ez,
inork ezin baitu demostratu torturatu
dutenik. Paco Etxeberriak dagoeneko
4.000 torturatu identifikatu ditu. Hark
esan zidan, nire kasuan, biktima bikoitza
naizela.
Egiari Zor fundazioak udaletan bultza-
tutako mozioa aitortze prozesuan la-
gungarria dela uste duzue?
P. M. : Nik faltan botatzen dut ez dugula
eduki Covitek eta beste elkarteek izan
duten gaitasuna gure kontakizuna erai-
kitzeko. Orain arte, adibidez, unibertsi-
tate bakar batek ez du estatu terroris-
moaren gaineko ikerketa zientifikorik
egin. Inor ez da ausartu. Garai hartan,
ETAren jarduera handia zen, eta biktima
ginenontzat oso zaila zen burua altxa-
tzea, bakarrik ginen. 
Ni, adibidez, begia salbatzeko saiake-

ran Moskura joan nintzen, inongo la-
guntzarik gabe, Madrilgo epaitegietan
biktima aitortza jasotzeko borrokan
inork lagundu ez zidan bezala. Beti ba-
karrik egon gara. Udal batek mozio ba-
ten bitartez gu laguntzea pentsaezina
zen garai hartan. 40 urte igarota, badiru-
di, pixkanaka gure kontakizuna azalera-
tzen eta eraikitzen ari garela.  
B. Z. :  Soilik batzuei eman zaie kontaki-
zuna eraikitzeko aukera. Onen eta gaiz-
toen diskurtsotik harago, gertatutako
guztia, bizi izan dugun historia, zerbai-
tengatik bizi dugu. Eta guretzako ezin-
bestekoa da hori ikusaraztea eta erreko-
nozitzea. Ahizpak esan zidan orain gu-
txi: ‘Kontakizuna egin behar dutenak
hiltzen direnenean, historia, memoria
historiko bihurtzen da’. Eta dagoeneko,
kontaketa egin behar dutenak faltatzen
hasi dira. 5
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8an hil egin zuen GALek, harekin zihoan
Angel Gurmindo Lizarraga olaztiarrarekin
batera. Hendaiako polizia etxera joana
zen pertsona armatu batzuen jazarpena
salatzera. Handik ateratzerakoan hil zituz-
ten biak.
Pasaiako Segada. Espainiako Poliziak eta
Guardia Zibilak elkarlanean polizia opera-
zioa egin zuten 1984ko martxoaren 22an

Pasaiako badian. Horren barruan Koman-
do Autonomo Antikapitalistetako lau mili-
tante hil egin zituzten fusilatuta, Pasaiako
Segada bezala ezagutzen den operazioan.
Pedro Mari Isart (Azpeitia), Dionisio Aiz-
puru (Azpeitia), Rafael Delas (Iruñea) eta
Jose Maria Izura (Iruñea) 113 balarekin ti-
rokatuta hil egin zituzten Donibaneko
arroketan.

Pasaiako Segada egin zuten lekua,
hildakoen siluetekin. HITZA

O
AR

SO
 B

ID
AS

O
KO

 H
IT
ZA

10

«Uste dugu jendeak jakin behar
duela zer gertatu zen, gaiaz hitz
egitea mingarri bazaigu ere»
OSKAR FERNANDEZ LARUNBE ETA JESUS MARI FERNANDEZ OTXOA 
VICTOR FERNANDEZ OTXOAREN SEMEA ETA ANAIA 

Hilaren 27an 40 urte beteko dira Victor Fernandez Otxoa tirokatu eta
tetraplegiko utzi zutela Batallon Vasco Españolen atentatu batean.
Hamalau urtera hil zen lezoarra. Igandean omenaldia egingo diote.   

IKERNE ZARATE GARTZIARENA LEZO

Larri zauritu zuten Victor Fernandez
Otxoa, zuen aita eta anaia, 1981eko
otsailaren 27an Hernaniko Benta Berri
bere tabernan lanean ari zela, bizkarre-
tik tirokatuta. Nola oroitzen duzue egun
hura?
JESUS MARI FERNANDEZ OTXOA: Arazo
baten aurrean irtenbideak bilatzen saia-
tzen zara. Gogoan dut lanean nengoela,
irratiz jakin nuela. Lehen unean, ‘ez da
posible’ pentsatu nuen. Berehala arrebak
deitu zidan; ahalik eta azkarren ospita-
lera joatea erabaki genuen. Oso gaizki
zegoela esan ziguten. Hori gogoan dut,
iltzatuta dut une hori. Anaia oso gaizki
zegoen eta anbulantzian Donostiako os-
pitaletik Toledoko zentrora. Oso bidaia
luzea, txarra, arriskutsua izan zen, azken
hatsa zuela iritsi zen. 

Momentu gogorrena izan zen iloba
[Oskar Fernandez] negar batean ikustea
ospitaleko gelatik igogailuan jaisten ari
ginela; heldu, eta ‘zer egiten duzu?’ esan

nion. Hori izan da niretzat une gogor eta
kontrolaezinena. Gero arazoak etorri zi-
ren: ekonomikoak, nora etorri... Berak
Lezora etorri nahi zuen familiaren nu-
kleoa bazeukalako; hasieran gurasoen
etxera etorri zen hutsa zegoelako, eta
ondoren Altamiran egin zituzten babes
ofizialeko etxeetan pisu askoz egokiagoa
erosi zuten.
OSKAR FERNANDEZ LARUNBE: Inauteri
ostirala zen. Gau euritsu eta haizetsua
izan zen. Gu taberna gainean bizi ginen,
eta zuhaitzen bat erori zen gauean, kolpe
lehorra entzun genuen, baita tiroa ere
06:20an, baina beste zuhaitzen bat erori
zela pentsatu genuen. Aitak goiz zabal-
tzen zuen taberna, langileak ogitarteko
bila etortzen zirelako. Gero Atotxako
merkatura joaten zen fruta bila taberna-
rako. Bezero bat sartu omen zen, langile
bat, ogitartekoak prestatzeko eskatzera
eta gero pasako zela bila, eta tarte horre-
tan, bera eskaera apuntatzen ari zen bi-
tartean tiro egin zioten bizkarretik. Ze-
rraldo erori zen, eta ez zen mugitu ere
egin, gerora esan zigunez, argi zuelako ez
zela bala bakarrarekin joan tirokatu zue-

na. Etzanda gelditu zen ezer egin gabe,
tirokatu zutenek alde egin zuten arte.
Tiroak tetraplegiko utzi zuen, eta hama-
lau urtera hil zen.
J.M.F: Laugarren orno zerbikalean eman
zioten tiroa, horrek ez du atzera buelta-
rik.
O.F: Abisatu gintuztenean, tabernako
lurrean botata zaurituta aurkitu genuen,
kontziente zegoen. Amak berehala esan
zidan aitak ezingo zuela berriz oinez ibi-
li; ez nuen sinistu nahi eta eskolara joan
nintzen... Baina ezin nuen eta osaba ba-
ten etxera joan nintzen Donostiara, aita
eta ama Toledon izan ziren bitartean. 

Amarekin [Margarita Larunbe] oroi-
tzen naiz ikaragarri, nola pasa ote zuen;
aitak 44 urte zituen, berak beste hain-
beste.
J.M.F: Beti kantari koinata. Anaiak, La
Callas deitzen zuen. Naparra zen. Izuga-
rrizko martxa eraman zuen hamalau
urte horietan, gero, alargundu eta ezer
egin gabe gelditu zen. Aterarazten ge-
nuen, Nafarroara eraman.
O.F: Ibiltzea zuen gustuko, eta bat-bate-
an nekea sumatzen hasi zen, neke ikara-
garria. Hezurretako mieloma diagnosti-
katu eta aita hil eta hiru urtera hil zen
ama. Pena handiena dut, bilobak ez zi-
tuela ezagutu; alaba zaharrena, nire ama
hil eta urtebetera jaio zen.
Nola izan ziren atentatua osteko hama-
lau urte horiek Victor [Fernandez] bera-
rentzat eta familiarentzat?
O.F: Bere izaeragatik, oso ondo eraman
zuen; niri gertatu izan balitzait inguru
guztia ernegatua nuke.
J.M.F: Familiaren zentroa bihurtu zen
Victor, Margarita eta Oskarren etxea,
denak joaten ginen. Oso gutxitan egon
dira bakarrik. Anaia oso umoretsua zen,
baita atentatuaren ostean ere; egun ba-
tzuk oso txarrak zituen mina eta ezine-

p004-011_oarsoaldea_Maquetación 1  2021/02/18  09:16  Página 7



1987
Luzia Urigoitia Ajuria. 1987ko uztailaren
23an hil zuen Guardia Zibilak otxandioa-
rra, ETAren kontrako operazioa baten ba-
rruan. Donostiako Epaitegiak ebatzi zuen
bi une ezberdinetan bi balakada jaso zi-
tuela, eta horietako batek burua zeharka-
tu ziola «ia-ia azala ukitzen ari zen metra-
lleta batetik ateratakoa».

1988
Mikel Arrastia Agirre. 1988ko ekainaren
29an hil zen. Guardia Zibila joan zen
Errenteria-Oreretako haren etxera atxilo-
tzera. 28 urte bete berriak zituen Arras-
tiak. Poliziak etxea inguratuta zuela ikusi-
ta bizilagun baten etxeko leihotik bota
zuen bere burua, atxiloketa eta torturak
ekiditeko. 

1989
Jose Antonio Cardosa Morales. 1989ko
irailaren 20an hil zen, postaria zen. Herri
Batasunako militante baten postontzira
(Ildefonso Salazar) gutun bat sartzera
zihoanean hil zen, bonba-gutuna zen eta
eztanda egin zion. Ez da argitu nork igo-
rritakoa zen. Herriko mugimendu sozial
eta politikoan eragile zen Cardosa.
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gonarekin, baina nahikoa ondo era-
man zuen bere izaerarengatik.
O.F: Ezer gutxirekin konformatzen
zen aita, pilota partidak ikaragarri
gustatzen zitzaizkion, eta aldian
behin Anoetara eramaten genuen
frontoira. Oso mugatuta zegoen. Bu-
rua baino ezin zuen mugitu. Burua
oso ondo zeukan, oso ondo.
J.M.F: Gustatuko litzaidake batzue-
tan anaiak zuen umorea izatea.
Atentatuaren egileak atxilotu eta zi-
gortu zituzten.
J.M.F: Bai, hala da, epaitu zituzten
egileak eta zigortu zituzten 231 urte-
ra. Batallon Vasco Españolen izenean
egin zuten. 
O.F: Ladislao Zabala Solchaga eta Ig-
nacio Iturbide Alkain izan ziren
atentatuaren egileak.
J.M.F: Andoaindarra zen Iturbide,
familia onekoa, baina ardi beltza. Ez
dakit droga munduan sartuta zegoen
edo ez, baina mundu horretan sartu-
ta zegoen Jesus Arrondo Cocoliso-
rekin harremana zuen. Zornotzan
udaltzain izan zen, soldata kobratzen
baina sekula lanik egin gabe, eta garai
hartan atera zen pistolarekin feste-
tan, ikurrina ateratzen bazen han
azaltzen zen katea eta batearekin. Atxi-
lotu zuten alderdi komunistaren Do-
nostiako egoitzari su emateagatik, eta
Askatuak saskibaloi taldeko egoitzari su
emateagatik ere. Bost hilabete espetxe-
an eman eta kalera atera zen. Tolosako
auzitegiak bilatzeko eta atxilotzeko
agindua zabaldu zuen, atxilotu baino bi
urte aurretik. Jendeak bazekien zertan
ari zen, oso oldarkorra zela. Perturren
gurasoen etxearen kontrako erasoarekin
ere lotu zuten. Bere bidea zuen.
Ladislao Zabala, berriz, betidaniko

leinu karlistatik zetorren, zati bat zen

nazionalista, eta senatore izan zuen ai-
taren aldeko osaba bat. Amaren aldetik
muturreko frankistak ziren. 1970etik
1980era, Burgos, Carrero Blanco, greba
orokor mordoa, salbuespen estatua,
Francoren heriotza... Konbultsio handi-
ko garaiak izan ziren eta bateren bati
iruditu zitzaion zerbait mugitzen ari zi-
rela eta kontrolpean jarri behar zutela,
eta erabiltzen zituzten betiko metodoak:
atxiloketak, errepresioa, torturak eta ge-
rra zikina. Azken hori osagai berria.
Urte eta erdi batean zazpi hildako; GAL
aurreko garaia izan zen. Epaiketara joan

ginen, baita Victor ere, nahikoa izo-
rratuta.
Gogorra izan zen egoera, ezta?
O:F: Bai, oso. Beldur gaindiezinagatik
hiltzen zutela eta egiten zituztela
atentatuak deklaratu zuten epaitzen
ari zirenean; ‘gau hartan hiltzera ate-
ra ginen, eta inor topatu ez genuenez
tabernan sartu eta Victor hiltzera
joan ginen’, esan zuten epaitegian.
J.M.F: Beldurra zabaltzeko zein da
biderik onena? Patroi zehatz bat ez
izatea. Garai hartan, 17 urteko gazte
bat hil zuten, eta azkena haren osaba
26 urtekoa; tartean, Victor, Felipe
Sagarna... Iturbidek egiten zuen tiro
normalean, baina biek ere egin izan
zuten atentaturen batean.
231 urteko espetxe zigorra ezarri zie-
ten. Zenbat urte bete zituzten?
J.M.F: Hamar edo 11 urte. Kartzelan
sartu eta 30 hilabetera Espainiako
Auzitegi Konstituzionalak aske uz-
tea erabaki zuen, eta norbaitek erre-
kurtsoa aurkeztu eta espetxean ja-

rraitu zuten. Hil dira biak. Iturbide
2013an eta Zabala 2015ean.
Igandean omenaldia egingo diote Victo-
rri. Zer suposatzen du familiarentzat?
J.M.F: Niretzat ez da oso erosoa gai
hauetaz hitz egitea, baina aldi berean,
badakit hitz egin behar dela.
O.F: Nik ez nuen ezertxo ere egiteko go-
gorik, baina uste dut jendeak jakin behar
duela zer gertatu zen mingarri bazaigu
ere; nire alabei ere zor diet. Alaba zaha-
rrenak Zeorri! aldizkarian idatziko du
artikulu bat aitonaren gainean; gutxi ze-
kien gertatutakoaz. 5

Jesus Mari Fernandez Otxoa eta Oskar
Fernandez Larunbe, Victor Fernandez
Otxoaren anaia eta semea. Ikerne Zarate
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