
‘Egunkaria’-ko bost auzipetuentzat absoluzioa
erabaki du Auzitegi Nazionalak, epaitutako gertaerak
ez direlako delitu. Itxiera ere auzitan jarri du epaiak.

Absoluzioa,
zazpi urtera 

Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi eta Iñaki Uria, atzo arratsaldean, Martin Ugalde kultur parkean. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS
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‘Egunkaria auziko’bost epaituak
errugabe jotzeaz gain, euskarazko
kazeta bakarra ixteko nahiko arrazoi ez
zegoela dio epaimahaiak sententzian.

Oihana Elduaien 

E
uskaldunon Egunka-
ria ixteko nahiko oina-
rririk ez zegoela ebatzi
du Espainiako Auzite-
gi Nazionalak euska-

razko egunkari bakarra itxi eta
zazpi urtera. Atxilotu, inkomuni-
katu, torturatu eta epaitu dituz-
ten bost lagunek ETArekin «ino-
lako harremanik» ez dutela idatzi
du Egunkaria auziko epaian, eta
absolbitu egin ditu. Akusazioek
lana gaizki egin dutela dio epai-
mahaiak: «Atzekoz aurrera egin
dute indukzio prozesua. Lehenbi-
zi, erabaki da zein den ondorioa
(...); gero seinale,  zantzu eta aztar-
na bila hasi dira; eta azkenik ar-
buiatu egin da ondorioarekin bat
ez datorren ezein esplikazio».  

Javier Gomez Bermudez, Ma-
nuela Fernandez Prado eta Ra-
mon Saez Valcarcel magistratuek
osatutako epaimahaiak Egunka-
ria auziko gako garrantzitsuenak
puntuz puntu xehetu dituzte 33
orriko epaian. 

Itxiera oinarririk gabea
Euskaldunon egunkaria ixteko
nahiko oinarririk ez zegoela esa-
ten du epaiak. Epaimahaiaren
arabera, Espainiako ordenamen-
du juridikoan «nekez onar daite-
ke» komunikabide bat badaezpa-
dako neurri gisa ixtea. «Egiazko
informazioa» ematea eta jasotzea
«eskubide bikoitza» dela dio, eta
hura «iritzi publiko libre baten
bermea» dela. Gogora ekarri du,
indarrean dauden arauetako «ba-
tek ere» ez diola epaileari komuni-
kabideen jarduera eteteko ahal-
menik ematen. Egunkaria-ren
itxierak «dimentsio kolektibo
gehigarria» ere baduela dio epai-
mahaiak, «euskaraz irakurtzen
dutenek egunkari hori besterik

ez zutelako». Horrek «pluraltasu-
naren ikuspuntutik haren ekar-
pena indartsuago» egiten zuela
gaineratu du.

«Agian» badaezpadako neurri
gisa egunkari bat ixteko salbues-
pen bat izan liteke, epaiaren ara-
bera, «delitu larriak ekiditeko
helburua, beste neurri arinen bat
posible ez denean». Baina argu-
diatzen duenaren arabera, Egun-
karia-ren auzian ezin daiteke
esan halakorik gertatu zenik, «in-
formazio eta iritzi lanetan delitu
bakar bat ere ez zaielako inputa-
tzen», eta beraz, «ezin daitekeela-
ko eutsi egunkaria editatzeak eta
zabaltzeak delitua egiten jarrai-
tzeko arriskua» zekarrela esate-
rik. Beraz, badaezpadako neurri
gisa erabiltzeko beste aukera ba-
tzuk ere bazirela dio. 

Frogarik ez
Frogatutzat eman daitezkeen
gertaerak ez dira zigortzeko mo-
dukoak, epaimahaiaren arabera.
Akusazioei gogor egiten die zati
honetan, esanez, zantzuak egote-
ak ez duela zertan hautsi erruga-
betasun presuntzioa. Akusazioek
aurrena ondorioa atera zutela,
eta gero ondorio horri eusteko
froga bila saiatu zirela salatu du,
gauzak ez direla horrela egin be-
har ohartaraziz. Zantzuetatik on-
dorio «arrazionalak» atera behar
direla dio, «zientziaren eta espe-
rientziaren logikari erantzunez».
«Ez du arbitrarioa, absurdoa eta
funts gabea izan behar».  Epaima-
hairen arabera, «ez da zilegi» zan-
tzua zantzuaren gainean jarrita
ateratzen den ondorioa frogatzat
jotzea, eta «horixe gertatzen da
autoan, ikusi dugunez, akusa-
ziozko tesiarekin».

Epaiak jasotzen duenez, «herri
akusazioek oinarria hartzen du-
ten gertaera eta datuak ez daude

modu zuzenean frogatuta, zan-
tzuek bi zentzu dituzte eta auzipe-
tuen mesedetarako interpretazio-
ak ere onartzen dituzte». 

Hala, euskararekin eta euskal
kulturarekin lotura duen guztia
«ETAk sustatzen eta kontrola-
tzen duelako ikuspegia» okerra
dela dio. «Horrek datuak eta ger-
taerak oker interpretatzea eta in-
putazioa funtsik gabea izatea eka-
rri du». Akusazioen abiapuntua-
ren «ahultasuna» nabarmena de-
la dio, izan ere, ETAk bere helbu-
ruak betetzeko pertsona fisikoak
erabiltzen dituela esateaz gain,
frogatu egin behar baita, akusa-
tuak beren erabakiz aritu zirela
erakunde armatuari laguntzen.

Auzipetuen deklarazioak
Epaimahaiak azpimarratzen du
epaiketan akusatu guztiek ukatu
zutela ETArekin loturarik zute-

nik. Ontzat ematen ditu Egunka-
ria-ren sorrerari eta zuzendarien
aukeraketari buruz akusatuek
eta lekukoek epaiketan esanda-
koak. Gainera, aipamena egiten
die tortura testigantzei. Auzipe-
tuek xehetasun handiz egin
zuten beren tortura testigantza
auzi gelan, eta horrek izan du era-
ginik. Epaimahaiak, torturei
buruzko erabakirik ezin duela
hartu ohartarazi ostean, auzipe-
tuen salaketak «nabarmentzeko-
ak» direla dio, eta auzitegiko
medikuek egindako txostenekin
bat datozela. Hori kontuan hartu-
ta, inkomunikazioan «kontrol
judizial nahikorik» ez zela berma-
tu dio.  

Txostenek izaera
perizialik ez
Akusazioek aurkeztutako peritu
txostenek izen hori ez dutela me-

rezi ebatzi du epaimahaiak. Peri-
tuak jakintza tekniko zientifiko-
ak, artistikoak edo praktikoak
izan behar dituztela ekarri du go-
gora, eta kasu honetan ez dela ha-
la gertatzen: «ETAko kideei atze-
mandako dokumentuez eta mia-
ketetako diligentzietan atzeman-
dako materialaz Guardia Zibilak
egindako azterketen gainean
egindakoak dira [txostenak]».
Gainera, «inferentziak» eta «de-
dukzioak» besterik ez dituzte,
txostenek, epaiaren esanetan. 

Akusazioen oinarri diren
agiriak
Egunkaria-ri buruz ustez ETAk
norbaitekin egindako iritzi truke-
an oinarritu dira akusazioak au-
ziarekin aurrera egiteko. Agiri ho-
riekin ezin dela inor zigortu dio,
ordea, epaimahaiak, eta haien
egilea edo hartzailea auzipetueta-

Itxiera, euskarririk gabea 

Joan Mari Torrealdai, atzo, auzipetuen izenean komunikabideei adierazpenak egiten. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

2003ko otsailaren 20a. Guardia Zibilak Euskaldunon
Egunkaria itxi zuen, Espainiako Auzitegi Nazionaleko Juan
del Olmo epailearen aginduz. Horretaz gain, hamar lagun
atxilotu zituen. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

2003ko otsailaren 20a. Egunkaria-ren aldeko
elkarretaratzea egin zuten herritarrek, artean Guardia Zibila
kultur parkean  zela. Gerora Euskal Herri osora zabaldu zen
elkartasun andanaren atarikoa izan zen. J. C. RUIZ / ARG

2003ko otsailaren 21a. Egunkaria-ko langile ohiek
egindako Egunero-ren aurreneko alea kaleratu zen.
Tolosaldean Egunero-ren egoitzan egin zuten, Egunkaria-
ren itxierari erantzuteko sortu zuten kazeta. BERRIA
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ko inor denik ezin dela esan. «Fro-
ga hau ez da nahikoa inputazioei
eusteko». 

Txomin Aizpuruari atzeman-
dako agiriez  esaten du paper ho-
rietan dagoen informazioa ez dela
zuzena, eta idatzi duenak infor-
mazio zuzena ez duen seinale izan
daitekeela hori. Alvarez Santa-
cristinari atzemandakoetan eta-
kideek Egunkaria-n zuten intere-
sa besterik ez dela agertzen uste
du epaimahaiak. Gainera, interes
hori Egunkaria-z haratago ekolo-
giaz eta drogaren kontrako borro-
kaz ere badela dio. Carmen Gisa-
solari atzemandako agiriak, be-
rriz, «inputaziorako hutsalak» di-
ra epaimahaiaren irudiko. Auzi-
petuen alde, zein kontra
interpreta daitezkeela dio. Eta,
Garikoitzari eta Hontza deituriko
dokumentuei dagokionean,
haiek irakurrita, epaituetako
inork ETAko kideen aginduak ja-
rraitu zituztenik ezin dela esan
dio.

Beste frogak, eskas
Kazetariek Zutabe aldizkariak

edukitzea ez du frogatzat jotzen
epaimahaiak, «kazetari askoren
eskuetan» egoten direlako. Egun-
karia Orain SAren azpiegiture-
tan argitaratzea ere ez dela froga
dio, «enpresa irizpideen arabera
hartutako erabakia» izan zelako.

Akatsak ere baditu epaiak. Esa-
te baterako, oker jarri dute Egun-
karia-ren itxiera data. 2003ko
otsailaren 20a jarri beharrean
1998ko uztaila jartzen du, hain
justu, Egin itxi zuten garaia. Gai-
nera, zortzigarren puntua ere fal-
ta da epaian; zazpigarrenetik be-
deratzigarrenera salto egiten du.

AVT eta Dignidad y Justicia he-
rri akusazioak dira konforme ge-
ratu epaiarekin, eta, jakinarazi
dutenez, Espainiako Auzitegi Go-
renean helegitea jartzeko aukera
aztertzen ari dira. 

@Egunkaria auziari buruz
zuzeneko saio berezia

egingo du BERRIA TB-k, gaur
11:15ean hasita. Auzipetuen
prentsaurrekoa emango dute
besteak beste:

www.berria.info/egunkaria

‘Egunkaria’-ren itxiera
p«Ez da frogatu sozietatearen
kapitala edo bestelako baliabi-
deak legez kanpo jasoak zirenik.
Orobat, ez da frogatu argital-
pen sozietateak edo egunkariak
dirurik edo inolako aktiborik
bidali edo eman zionik ETA
talde terroristari».
p«Gure legediaren arabera,
nekez onar daiteke eguneroko
komunikabide inprimatu bat
aldi baterako ixtea kautelazko
neurri gisa».
p«Euskaldunon Egunkaria,
garai hartako euskarazko kaze-
ta bakarra, behin-behinean edo
kautelaz ixteak ez zuen heldule-
kurik Konstituzioan, eta ez
zegoen bestelako lege berezi
edo berariazkorik horretarako
biderik ematen zuenik. Bestal-
de, zigor kodearen 129. artikulua
ez da oinarri segurua eta ez da
aski horrelakorik egiteko; izan
ere, kazetak ez dira, esan dugu-
nez, beste zernahi enpresa
bezalakoak».

Gertaerak
p«Frogatutzat jotako gertaerak
ez dira arau-hauste penalak».

Zantzuen azterketa
p«Ez da zilegi aztarna bat fro-
gatutzat ematea beste aztarna
batzuetan oinarrituta; izan ere,
indukzio multipleak espekula-
zioa dakar, arrazoizko hipote-
sien kopurua dela eta. Horixe
gertatzen da autoan, ikusi
dugunez, akusaziozko tesiare-
kin».
p«Euskararekin eta euskarazko
kulturarekin zerikusia duen oro
ETAk sustatzen eta kontrola-
tzen duelako ikuspegi estu eta
okerrak berekin dakar datuak
eta gertaerak oker interpreta-
tzea auzibideetan, eta inputa-
zioa funtsik gabea izatea».
p«Begi bistan dago zein ahula
den akusazioaren abiapuntua.
Izan ere, zigor zuzenbidearen
arloan ez da aski talde kriminal
batek —kasu honetan, ETAk—
pertsona fisikoak edo juridikoak
erabiltzea bere proiektu krimi-
nalean; aitzitik, egiaztatu beha-
rra dago erabilitako pertsona
horiek —kasu honetan, akusa-
tuek, egunkariaren kudetzaile
eta zuzendari ziren aldetik—

jakinaren gainean eta nahita
lagundu ziotela talde terrorista-
ri, hark bere helburuak lor
zitzan».

Frogen balorazioa
p«Gure esku jarritakoek ez dute
ezer frogatzen, non eta ez diren
aztertzen aurrejuzgu hutsetan
oinarriturik.
Modu bakarra dago aztarna
gisa aurkezturiko horiek ezertaz
akusatzeko balio dezaten: aldez
aurretik finkaturiko abiapuntu-
tzat hartzea lotura bazegoela
ETAren eta Euskaldunon Egun-
karia-ren artean. Eta, hala balitz
ere, ez litzateke hipotesi baka-
rra, ez/edo beste hipotesiak
baztertzeko modukoa ere».
p«Akusazioetan, atzekoz
aurrera egin dute indukzio pro-
zesua. Lehenbizi, erabaki da
zein den ondorioa, eta esan da,
oinarririk gabe esan ere, ondorio
hori eztabaidaezina dela; gero,
seinale, zantzu eta aztarna bila
hasi dira; eta, azkenik, arbuiatu
egin da ondorioarekin bat ez
datorren ezein esplikazio».

Tortura
p«Epaituen deklarazioei dago-
kienez, nabarmentzekoa da
inkomunikazio aldian jasaniko
tratu txarren eta torturei buruz
epaituek eginiko salaketak bat
datozela auzitegiko medikuek
atxilotze zentroetan haiek
aztertu eta gero eginiko txoste-
nekin —ahozko saioan xehe
kontatu zituzten tratu txar
horiek, eta, hori baino lehenago,
instruktorearen aurrean ere bai,
eta epaitegietan salatu zituz-
ten—. Nolanahi ere, Auzitegi
honek ezin du ondorio juridiko-
penalik izango duen konklusio-
rik egin horretaz, baina egiazta-
tu du ez zela nahikoa eta behar
bezala kontrolatu nolakoa izan
zen inkomunikazio aldia».

Perituen txostenak
p«Txosten horiek, hain zuzen,
informazioa aztertzeko —edo,
esapide oker batez esanda,
inteligentziako— peritu-froga
izan zitezen proposatu eta
onartu ziren. Baina ez dira hori
izan. [...] Izan ere, txosten horiek
ez dute merezi izen hori, ez bai-
tira osatu Auzitegi honi arrotz

zaion inolako ezaguera tekniko-
zientifiko, artistiko edo prakti-
kotan oinarriturik».
p«Leitzarango autobiaren
lehen ibilbidearen kontra zeu-
denak, bistan denez, ez ziren
horregatik ETAkoak, eta, oro-
bat, ez dira ETAkoak euskaraz
hitz egin eta idazten dutenak,
euskal kultura autoktonoa zain-
du eta bultzatzen dutenak edo
drogen eta torturen kontra dau-
denak».
p«Azterturiko dokumentu guz-
tien inguruan egin daiteke, aku-
sazioen aldera ahalik eta
gehien lerroturiko ikuspegian
oinarrituta ere, bestelako inter-
pretazio bat, zeinaren arabera
akusazioen ondorioa nahasga-
rria baita, eta, beraz, auzipetuen
alde egin beharra dago. Eta
dokumentuak defentsen ikus-
pegitik aztertzen baditugu,
denak dira bateragarriak aku-
satuak errugabetzen dituzten
interpretazioekin. Beraz, bide
batetik zein bestetik, froga
horiek ez dira nahikoa akusazio-
ari eusteko, edo baztertu egiten
dute akusazioa».

Ondorioak
p«Azken batean, akusazioek ez
dute frogatu auzipetuek inola-
ko harremanik dutenik ETAre-
kin, eta horrek berekin dakar
absoluzioa, aldeko erabaki guz-
tiekin».
p«Baina, gainera, ez da egiaz-
tatu, ez zuzenean eta ez zehar-
ka, Euskaldunon Egunkaria-k
talde terroristaren ideien alde
egin izana, terrorismoaren edo
terroristen aldeko artikulu
bakar bat argitaratu izana, edo
haren ildo editoriala alde batera
makurtu izana; gainera, azken
hori ez litzateke delitu izango.
Aitzitik, peritu gisa aurkezturi-
kok guardia zibilek aitortu zuten
ez zela ikertu ea egunkariaren
ildoa ETAren aldekoa zen ala
ez, eta horrek ulertezin egiten
du inputatu izana».

@Epaia osorik irakurtzeko,
eta beste hainbat

xehetasunetarako,
egin klik ondorengo
helbideetan:

www.berria.info/egunkaria
www.egunkaria.info

Sententziaren pasarte nagusiak

2003ko otsailaren 22a. Atxilotuak Guardia Zibilaren esku
zeuden bitartean, manifestazio erraldoia egin zen
Donostian, Egunkaria aurrera. Bai euskarari lelopean.
Erabat kolapsatu zen hiriburua. IMANOL OTEGI / ARGAZKI PRESS

2003ko otsailaren 23a. Egunkaria-ko langile ohiek
egunero egiten zituzten batzarrak. Talde ugaritan antolatu
ziren gertatutakoaren berri emateko, elkartasuna
bideratzeko, eta egunkari berria martxan jartzeko. BERRIA

2003ko otsailaren 26a. Bost egun inkomunikatuta egon
ostean, Goia zena, Otamendi, Gomila eta Lazkano libre
atera ziren. Soto del Realetik atera bezain pronto, atarian
bertan, tortura gogorrak salatu zituen Otamendik. BERRIA
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‘Egunkaria auziko’bost auzipetuek
pozez hartu dute absoluzioa, eta
lasaitua eman die, baina argi dute 
ez duela gertatutakoa ezabatzen.

Xan Harriague  

Z
aila da auzipetuek ab-
soluzioaren berri izan
dutenean izan duten
sentsazioa deskriba-
tzea. Horrela diote

Joan Mari Torrealdaik, Txema
Auzmendik, Iñaki Uriak, Xabier
Oleagak eta Martxelo Otamen-
dik. Espainiako Auzitegi Nazio-
nalak haiek absolbitzea erabaki
zuela prentsaren bidez jakin dute.
Baina epaia ikusi arte ez zuten
guztiz sinesten. Azkenean poza
izan da nagusi. Poza eta maila
pertsonalean erabakiak ematen
dien lasaiatsuna. Atzoko eguna
senide eta lagunekin gozatzeko
nahi zuten, eta gaurtik aurrera
emanen diote jarraipena gai ho-
rri. Haien intepretazioa egiteko
eta hemendik aurrera hartuko di-
tuzten neurriak iragartzeko pren-
tsa deitu dute Martin Ugalde kul-
tur parkera. Hala ere, lehen une-
tik aukera baliatu nahi izan dute
elkartasuna eta babesa agertu
dieten guztiei eskerrak emateko,
eragileei zein herritar guztiei.

Oleagak argi dauka euskal gi-
zartearen erantzuna eman duena
bezalakoa izan ez balitz epaia bes-
telakoa izanen zela. Auziaren
edukiak aztertzean ezinbesteko-
tzat jotzen du testuingurua begi-
ratzea, eta, horrenbestez, eraba-
kakigarria izan da, haren ustez,
herritarrek eta eragileek zazpi
urte hauetan erakutsi duten ja-
rrera. «Absoluzioak ez du Auzite-
gi Nazionalak jarri, baizik eta eus-
kal gizarteak». 

Oleagak dio absoluzioak «zama
bat» kendu diola gainetik, eta
Uriak, berriz, «behar zuten be-
rria» azkenik iritsi dela. Auzmen-
dik ere pozez hartu du Auzitegi
Nazionalaren erabakia, baina du-
dak ditu «irabazi» dutela errate-

an. Agian ez zaio hitz egokiena
iruditzen. Otamendik zein Torre-
aldaik ez zuten sinetsi epaia sina-
tuta ikusi arte. Are gehiago, be-
rria zabaldu zenetik orduak pasa-
tu baziren ere, Torrealdaik
sinesgaitz jarraitzen zuen. «Uste
dut datozen orduetan barneratu-
ko dudala zer esan nahi duen ho-
rrek».

Oleagak, berriz, uste du kontra-
koa gertatuko dela. Egunkaria-ko
lankide ohien babesa jaso berri-
tan, une gozoa zela zioen. Baina
berak ere ez du euforian erori
nahi izan. «Auzitegi Nazionalak
absolbitu gaitu, baina ez da ahan-
tzi behar berak itxi zuela Egunka-
ria duela zazpi urte, berak inko-
munikatu gintuela bost egunez,
berak ahalbidetu zuela tortura,
eta nire kasuan berak eduki nin-
duela zortzi hilabetez kartzelan».
Horregatik, hitz egitean, Olea-
gak, poz gisa azpimarratzen du
«zazpi urtez injustizia handi ba-
ten biktima izanaren sentsazio
sakona». Horren harira, argi dau-
ka auzi honetan biktimak badau-
dela, baita errudunak ere. «Bada-
kigu zeintzuk diren batak eta
zeintzuk diren besteak».  

Indarrak hartu
Otamendi ere pozik zegoen atzo,
absoluzioa bost auzipetuetatik
baino askoz haratago doalako, ha-
ren erranetan. «Gaur Egunkaria-
ren mundua absolbitu dute, lan-
gileak, akziodunak, erosleak, tor-
turak salatu ditugunean guregan
konfiantza izan duen jendea».
Unea aprobetxatu eta indarrak
hartzeko baliatu behar dela uste
du, batetik, ziur baitago akusazio-
ak helegitea jarriko duela Auzite-
gi Gorenean, eta, bestetik, auzi
ekonomikoak aurrera jarraitzen
duelako, iruzur fiskalaren akusa-
zio soilarekin bada ere. 

«Poza eta lasaitasuna»

Joan Mari Torrealdai eta Iñaki Uria, Uriaren gurasoekin, atzo, Martin Ugalde kultur parkean. J. C. RUIZ /ARGAZKI PRESS

Auzi bidegabea

E z zuen gertatu behar izan.
Eskaldunon Egunkariaez
zuten itxi behar izan.

Egunkaria-ko inor ez zuten atxi-
lotu eta torturatu behar izan.
Epaiketa bera ez zuten egin behar
izan. Horixe ondorioztatu ahal da
Auzitegi Nazionaleko Zigor Salak
Egunkaria auziazemandako
epaia irakurrita. Auziak berak ez
zuen gertatu behar, baina, aitzi-
tik, zazpi urte luze iraun du —eta
oraindik ez da amaitu, epaia fin-
koa ez delako eta auzi ekonomi-
koa konpondu gabe dagoelako—,
eta denbora horretan neurtu ezin
den kaltea egin du.

Epaia argia da, koplarik gabe-

koa. Lehenik eta behin, Euskal-
dunon Egunkaria itxi izana auzi-
tan jarri du. Tribunalaren ustez,
Espainiako Konstituzioan ez
zuen helduleku zuzenik, eta Zi-
gor Kodearen 129. artikuluaz ba-
liatzeak ez zuen behar besteko oi-
narririk. Epaiak argi utzi du
Egunkaria-ren argitalpenarekin
deliturik egiten ez zenez —eta ho-
rrela frogatu da ahozko epaike-
tan—, ez zela eten behar haren
argitalpena.

Akusazioak, azken batean, es-
pekulazioak baino ez ziren. Kriti-
ka gogorra egin die epaimahaiak
akusatzaileei. Zuzenean Digni-
dad y Justicia eta AVT elkarteei,
eta, zeharka, benetako akusatzai-
leari, Guardia Zibilari. Adibidez:
«Akusazioetan, atzekoz aurrera
egin dute indukzio prozesua. Le-
henbizi, erabaki da zein den ondo-
rioa, eta esan da, oinarririk gabe
esan ere, ondorio hori eztabaidae-
zina dela; gero, seinale, zantzu eta
aztarna bila hasi dira; eta, azke-
nik, arbuiatu egin da ondorioare-

kin bat ez datorren ezein esplika-
zio». Kritika horrek berebiziko
garrantzia du Egunkaria auziaz
haratago, Barne Ministerioko
akusatzaileen jarduteko modua
bera auzitan jartzen duelako.
Egunkaria auziakate luze bateko
kasu bat gehiago baino ez baita.

Torturen kasuan ere, salaketa
utzi du epaiak. Del Olmo epaile
instruktoreak izandako jarrerak
nabarmen utzi du: «Ez zen egon
inkomunikazioaren baldintzen
kontrol judizial nahikorik, ezta
eraginkorrik ere». 

Horrez gain, Guardia Zibilaren
perituen aldetik dokumentuak
era maltzurrean interpretatzeko
joera ere auzitan jarri du epaiak,
kasu askotan akusazioen doku-
mentu horiek akusatuak erruga-
betzeko balio zutelako.

Epaiak absoluzioa ekarri du,
eta auzi hau erabat bidegabea ze-
lako uste sendoa berretsi du. Bai-
na, berez, ez du bermatzen bide-
gabekeria amaitzea, ezta horrela-
ko auzirik ez errepikatzea ere. 

Analisia
Pello Urzelai

2003ko martxoaren 7a.Eusko Legebiltzarrean Euskaldu-
non Egunkaria-ren itxierari buruzko eztabaida egin zuten,
adostasunik lortu gabe.Han izan ziren Egunkaria-ko langile
ohiak ere,elastiko urdin eta guzti. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

2003ko martxoaren 12a. Bartzelonako Pi-ko Andra Maria
elizan bizitakoaren testigantza eman zuen Martxelo
Otamendik. Leporaino bete zen eliza, eta elkartasun handia
jaso zuen Egunkaria-k. BERRIA

2003ko martxoaren 13a. Zortzi euskal sindikatuk deituta,
Egunkaria-ren itxiera salatzeko elkartasun eguna eta lan
uztea egin ziren. Bilboko Casilla frontoian egin zuten ekitaldi
nagusia. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS
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Ohi baino jende eta mugimendu gehiago dela ailegatu da
absoluzioaren albistea BERRIAren Andoaingo erredakziora.
Txaloak eta besarkadak. Zazpi urteko ezinegona eta
tentsioa, poz bihurtu dira, azkenean. Gertatua ahaztu gabe.

Lierni Alkorta  Andoain

A
zkenean iritsi da,
hainbeste urtez itxa-
ron eta amestutako
absoluzioa. Letra la-
rriz, absoluzioa. Bost

auzipetuentzat, guztientzat.
Eguerdirako espero da epaiaren
berri izatea, eta ordurako ohi bai-
no mugimendu eta jende gehiago
dabil, hara eta hona, BERRIAren
Andoaingo erredakzioan. Urduri-
tasuna, tentsioa... Guztiak izan
daitekeen berririk onenaren zain. 

El Mundo egunkariaren edizio
digitala izan da absoluzioaren be-
rri ematen lehenetarikoa. Or-
duantxe hasi da erredakzioan zu-
rrumurrua ugaritzen: «El Mun-
dok dio absolbitu egin dituztela!».
Jendea, apurka, Martxelo Ota-
mendiren bulegora hurbiltzen ari
da. Hark baieztatu du berria. Ab-
solbitu egin dituzte. «Bai, bai, ab-
solbitu egin dituzte!». 

Besarkadak, zoriontzeak, mal-
koak, telefono deiak eta mezuak.
Egiteko guztiak utzi, eta Otamen-
diren bulegoko atearen inguruan
bildu da jendea. Ia ordubete luzez
solas eta barre hotsa izan da nagu-
si erredakzioan. Apurka bazkal-
tzera doa jendea, albiste onak al-
biste, astelehena baita: lan eguna.

Bigarren ospakizuna
Arratsaldean izan dute jarraipe-
na ospakizunek, besarkadek eta
zorion agurrek. Hala, ezohiko ar-
gazkia sortu da, Andoaingo Mar-
tin Ugalde Kultur Parkean. Egun-
karia-ko langile ohiak, auzipe-
tuen senideak, BERRIAko
langileak... Guztiak batu dira bost
auzipetuei lehen harrera egin eta
albistea ospatzeko.  Hedabide uga-
ritako kamera, mikrofono eta gra-
bagailuak ere etorri dira harrera-
ra. Handia da ikusmina. 

Argazkiak badu 2003ko otsaile-
an, Egunkaria itxi orduko eginda-

ko argazkiekin ezberdintasunik.
Aurpegi serioak ez, baina, irriba-
rrea eta poza guztien begietan.
Orduko injustizia eta amorrua 
—oraindik erabat amaitu ez
dena— presente dira, ordea.  Be-
rriro, besarkadak eta txaloak.  

Aspaldi elkar ikusi gabekoen el-
kargune ere bihurtu da arratsal-
deko ospakizun txikia. Eta argaz-
ki horrek ere badu duela zazpi ur-
tekoarekin alderik. Orduan
langile zirenek bisitarako ere ba-
liatu dute eguna. Zazpi urte gazte-
ago ziren, eta Guardia Zibilak
Egunkaria itxi zuenean jaio ere
egin gabe zeuden seme-alabak
hartuta etorri dira hainbat Ando-
ainera. Zazpi urte, zazpi baitira.
Zazpi urte joan baitira auzipe-
tuentzat ere.  

Orduko  ezinegon eta amorrua-
ri, beste sentipen batzuk garaitu
zaizkio oraingoan. Zazpi urte lu-
zez, esna nahiz lotan itxaron, de-
sio eta amestutako sentipenak.

Behingoagatik,
berri on bat 

ekonomikoak egitea egozten die
haiei Eloy Velasco Espainiako
Auzitegi Nazionaleko epaileak.
Zehazki, diru kontuak faltsutzea,
zerga iruzurra egitea eta diru la-
guntzen iruzurra egitea lepora-
tzen die. Guztira, 184 urteko espe-
txe zigorra eta 235 milioi euroko
isuna eskatzen dute akusazioek
zortzi auzipetuentzat. 

Guztiak delitu ekonomikoak di-
ren arren, epaiketa Espainiako

Auzitegi Nazionalean egitea era-
baki zuten, eta hasiera data jar-
tzea besterik ez da falta hura has-
teko. Nolanahi ere, epaiketa hori
Tolosako Auzitegian egitearen al-
de lanean aritu da defentsa, «te-
rrorismo delituekin» zerikusirik
ez duenez, Auzitegi Nazionalak
epaiketa egiteko eskuduntzarik
ez duela argudiatuta. Fiskaltzak
ere bat egiten du defentsaren es-
kaerarekin, eta halaxe agertu

zuen akusazio idatzia aurkeztu
zuenean ere. Aurretiazko gai gisa,
epaiketa Tolosan egitearen gaia
jarri zuen Fiskaltzak, eta defen-
tsak ere gauza bera egin zuenez,
epaiketako aurreneko egunean
horri buruzko erabakia hartu be-
harko du epaimahaiak beste eze-
ren aurretik.

Auzi honetan ere bada herri
akusaziorik. Sumario Nagusian
Dignidad y Justicia eta AVT elkar-

teek osatzen zuten akusazio hori,
eta auzi ekonomikoan, Dignidad y
Justicia elkarteak.

Guardia Zibilak Martin Ugalde
Kultur Parkearen kontra 2003ko
urriaren 16an egindako polizia
operaziotik dator Egunkariako
auzi ekonomikoa deiturikoa. Be-
deratzi lagun atxilotu zituzten
operazio hartan, eta Egunkaria-
rekin zerikusia zuten hainbat en-
presa miatu zituzten.

Auzi ekonomikoan gertatuko denari so
O. Elduaien 

Egunkaria-ko sumario nagusiko
epaiketa egin den arren, auziare-
kin lotutako beste epaiketa bat
egiteko dago oraindik: auzi eko-
nomikoa. Joan Mari Torrealdai,
Txema Auzmendi, Iñaki Uria,
Joxe Mari Sors, Mikel Sorozabal,
Begoña Zubelzu, Fernando Fu-
rundarena eta Ainhoa Albisu
daude auzipetuta. Irregulartasun

Harreraren ostean bokadua jateko aukera izan zen. J. C. RUIZ / ARP

2003ko urriaren 16a. Martin Ugalde Kultur Parkearen  eta
Egunkaria-ren enpresa taldearen kontrako operazioa egin
zuen Guardia Zibilak, eta zortzi lagun atxilotu zituen, Del
Olmok aginduta. JON URBE / ARGAZKI PRESS

2003ko urriaren 18a. Gora Euskal Herri euskalduna. Bai
euskarari  lelopean manifestazioa egin zuten Donostian
milaka lagunek, bigarren polizia operazioa salatzeko.
Euskalgintzak antolatu zuen. GORKA ESTRADA / EFE

2003ko urriaren 21a. Guardia Zibilaren esku
inkomunikatuta bost egun pasatu ostean, epaileak libre utzi
zituen atxilotuak. Gauza bera egin zuen bezperan atxilotu
zuten Eneko Etxeberria abokatuarekin ere. ANDONI CANELLADA /ARG
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2003ko abenduaren 1a. Egunkaria-ren egoitzak berriz
arakatu zituzten, Egunkaria SAren fakturak eta agiriak
banan-banan aztertzeko. Argazkian ageri den Juan del
Olmo epailea ere bertan izan zen. LUIS MICHELENA / EL DIARIO VASCO

2004ko abuztuaren 4a. Iñaki Uria Egunkaria-ko
kontseilari ordezkariari ongietorria egin zioten Andoainen.
Uria izan zen Egunkaria auziagatik preso denbora gehien
eduki zuten pertsona. JON URBE / ARGAZKI PRESS

2004ko abenduaren 3a. Auzipetuak Espainiako Auzitegi
Nazionalean izan ziren, auzipetze autoa jasotzeko. Euskal
Herritik babes talde handia joan zen Madrilera, haiei
lagundu eta elkartasuna agertzeko. ALVARO GARCIA

Epaiketa hasterako elkarretaratzean hainbat politikariren babesa jaso

«Auzitegi Nazionalak
salbuespenez jokatzen
du Euskal Herrian»

Maiorga Ramirez
Nafarroa Bai-ko eleduna

Ebazpenak erakusten du
Egunkaria-ren aurkako auzia
«zentzugabekeria» izan dela
eta auzitegi horrek «salbues-
penaz» jokatzen duela Euskal
Herrian,Maiorga Ramirez Na-
Baiko eledunaren iritzian.Pro-
zesu bera «zuzenbide esta-
tuaren oinarrien aurka» doala
jakinarazi du.Gainera,eginda-
ko kaltea «konponezina» dela
salatu du Ramirezek: «Erruga-
beak diren pertsonak gaizkile-
tzat jo dituzte,errugabetasun
ustea ez da errespetatu,eta
atxilotuen eskubideak urratu
dira».Auziaren xede bakarra
euskal kultura eta euskara
«kikiltzea» izan direla salatu
du.

«Fiskaltzaren jarrera
nahasia izan dela 
argi geratu da»

Leopoldo Barreda
PPko legebiltzarkidea

«Erabateko errespetua» dio
PPk Espainiako Auzitegi Nazio-
nalak hartu duen erabakiari.
Gainera, ebazpenak «zuzenbi-
de estatuan gaudela» eta
«berme guztiak» dituela era-
kusten duela esan du PPko
legebiltzarkide Leopoldo Barre-
dak. Justiziaren erabaki guztiak
errespetatu beharrekoak direla
iritzi dio Barredak. Hala ere, ins-
trukzio fasea eta epaiketaren
bilakaera ikusita, Fiskaltzak auzi
horretan izan duen jarrera
«nahasia» izan dela salatu du
PPko parlamentariak. Horrez
gain, Auzitegi Nazionalaren
epaiaren inguruan interpretazio
«okerrik» ez egiteko galdegin
du Barredak.

«Absoluzioaren ondoren,
justizia egiteko 
unea heldu da»

Aralar
Pozik agertu da Aralar epaia-
rekin,eta bost auzipetuak zo-
riondu ditu.Hala ere,nabar-
mendu du absoluzioaren on-
doren «justizia egiteko unea»
heldu dela.Besteak beste,
akusatuek egin zituzten tortu-
ra salaketak argitzeko galde-
gin du.«Egunkaria-ren itxie-
rak ehunka kaltetu eragin zi-
tuen,eta,beraz,estatuak
lehenbailehen kalte-ordainak
finkatu eta ordaindu beharko
ditu».Horrez gainera,Arala-
rrentzat «pozgarria da» Auzi-
tegi Nazionalak esatea
«gehiegizko neurria» izan zela
atxilotu zituztenean aplikatu
zitzaien inkomunikazioa eta,
gainera,adierazpen askatasu-
naren alde egitea.

«Ebazpenarekin 
ez da inolaz ere 
justiziarik egiten»

Ezker abertzalea
Ezker abertzaleak pozez jaso du
Egunkaria auziko sententzia,
baina ohartarazi du ebazpen
horrekin ez dela «inolaz ere jus-
tiziarik egiten», ez Egunkaria
eta bere langileekin, ez eta eus-
kal herritarrekin ere. Era berean,
euskal herritarrei «iseka» egi-
tea da Espainian justiziak fun-
tzionatzen duela esatea, ezker
abertzalearen ustez. Izan ere,
gogorarazi du 2003ko otsailean
Espainiako Estatuak herri
proiektu bat itxi zuela, aurretik
Egin, Egin Irratia eta Ardi Beltza-
rekin egin bezala. Berriro horre-
lakorik gertatu ez dadin, eskubi-
de zibil eta politiko guztiak ber-
matuak izango diren «jokalegu
demokratiko» bat eskatu du ez-
ker abertzaleak.

«Egindako minagatik
erantzukizunak
eskatuko ditugu»

Eusko Alkartasuna
EArentzat «berandu» iritsi da
Euskaldunon Egunkaria-ri bu-
ruzko epaia, eta, gainera, ebaz-
penak ez du egindako kaltea
konpontzen. Hori dela eta,
«erantzukizunak» eskatuko
ditu, «egindako minagatik, or-
duan euskaraz argitaratzen zen
egunkari bakarra ixteagatik eta
absolbitu dituzten bost pertso-
na horiei eragin dizkieten kalte-
engatik; larriena, tortura salake-
tak». Euskal kazetaren aurkako
prozesu osoa kritikatu du EAk,
haren ustez, «ulergaitza» baita
prozesuak aurrera egitea Auzi-
tegi Nazionaleko Fiskaltzaren
irizpidearen kontra eta inolako
frogarik gabe Egunkaria-ko zu-
zendaritzako bost kide atxilo-
tzea eta epaitzea.

«Auziari buruz
pentsatzen genuena
berretsi du epaiak»

Jose Antonio Pastor
PSE-EEko eleduna

Auzitegi Nazionalaren epaiaga-
tik pozik agertu da PSE-EEko
bozeramaile Jose Antonio Pas-
tor. «Sozialistok auziari buruz
pentsatzen genuena berretsi du
ebazpenak, eta erakusten du
Espainian Justiziak funtziona-
tzen duela eta bermeak ditue-
la». Epai horrekin sekula ireki
behar izan ez zen auzia itxi egin
dela erantsi du, gainera. Hala-
ber, ebazpenaren edukiari aipa-
men egin dio Pastorrek, eta az-
pimarratu du frogatutzat eman
dela bost auzipetuek ez zutela
harremanik izan ETArekin eta
Egunkaria-ren itxiera ez zegoela
oinarrituta. Horrez gain, PSE-
EEko ordezkariak uste du Egun-
karia-ko akziodunek eta epaitu-
tako bost lagunek kalte-ordai-
nak eskatzeko eskubidea
dutela, batez ere kazetaren
itxiera Espainiako Konstituzioa-
ren aurkakoa izan zela diolako
epaiak. PSE-EEk gogorarazi du
auzitegien erabakiak errespeta-
tzen dituela, baita epaia beste-
lakoa izan balitz ere.

«Epaian adierazitako
printzipioekin guztiz 
ados gaude»

Eusko Jaurlaritza
Pozarren jaso du epaia Jaurla-
ritzak,Egunkaria-ko auzipe-
tuak errugabetzat jo dituztela-
ko.Ohar batean adierazi du
epaian adierazitako printzi-
pioekin guztiz ados dagoela,
besteak beste,informazio eta
adierazpen askatasunak «es-
tatu demokratiko» baten oi-
narriak direlako.Hala,eskubi-
de horien edozein urraketek
ezin dutela komunikabide ba-
ten behin betiko itxiera ekarri
ohartarazi du.Horrez gain,
Jaurlaritzak adierazi du espe-
rantza duela absoluzio epaia-
rekin «denboran nahi baino
gehiago luzatu» den prozesua
amaitutzat ematea.Gisa bere-
an,azaldu du Egunkaria-ren
itxierak kezka handia eragin
duela gizartean,areago ETA-
rekin zerikusirik ez duela fro-
gatutzat jo denean.Bestalde,
EAEko gobernuak bat egin du
azken urteotan hainbat espa-
rru politiko,sozial eta kultura-
lek auzipetuei «modu demo-
kratikoan» elkartasuna adie-
razi dieten poztasunarekin.

«Estatuak bidegabekeria
honen ondorioak
konpondu behar ditu»

Iñigo Urkullu
EAJko EBBko presidentea

Egunkariaauzikobost auzipe-
tuak zoriondu ditu Iñigo Urku-
llu EAJko buruak.«Hiritar guz-
tiekin,eta ez soilik euskal he-
rritarrekin,partekatzen dugun
poza erakutsi nahi dugu».Ha-
la ere,Urkulluk auziaren ondo-
rioen inguruko kezka azaldu
eta erantzukizunak eskatu di-
tu: «Ezinbestekoa da Esta-
tuak bidegabekeria honek es-
parru pertsonal,sozial eta
ekonomikoan eragin dituen
ondorioak konpontzea.Ez du-
te gutxiago merezi epaituek
eta Egunkaria-ko langileek».
Urkulluren ustez,«onartezi-
na» da estatu demokratiko
bateko Justiziak tamaina ho-
rretako ondorioak eragitea eta
instrukzioa baino lehenago
ebazpena ematea ahalbide-
tzea.«Komunikabide bat itxi
dute,tortura salaketak izan di-
ra,adierazpen askatasunari
zentsura ezarri zaio,zazpi urte-
ko prozesua izan da...Eta hau
guztia estatu demokratiko ba-
tean gertatu da»,salatu du.



2005eko martxoaren 18a. Egunkariaren alde babes
taldea aurkeztu zuten, Bilbon. Garaikoetxea, Arzalluz,
Gorostiaga, Diez, Elorrieta... hainbat alorretako pertsona
ezagun ugari agertu ziren. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

2005eko urriaren 19a. Egunkaria auzia artxibatzeko
galdegin zuten Espainiako Diputatuen Kongresuan
egindako agerraldian. ERCk, NaBaik, EAJk, IUk,EAk, BNGk
eta CiUk egin zuten bat eskaerarekin. A. GARCIA

2006ko abenduaren 15a. Egunkaria auzia artxibatzeko
eskatu zuen Espainiako Auzitegi Naizonaleko Miguel Angel
Carballo fiskalak. Auzipetuek ere bide hori jarraitzeko
eskatu zioten Auzitegiari, prentsaurrekoan. J. C. RUIZ / ARGAZKI PRESS
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‘Egunkaria’-ren
irakaspenak 

E
spero bezala, errugabetasuna adierazi du epaitegiak eta aske
utzi ditu Egunkaria-ko kazetariak. Albistea poztekoa da, du-
darik gabe, baina zergatik ez dugu erabateko bozkariorik
sentitzen? Zerk mingosten du berria eta gustu gazi-gozoa uz-

ten ahosabaian? 
Egunkariaren kontuak nagusi egin gaitu, ispilua jarri digu begi au-

rrean eta egiatan nor garen ikusiarazi digu. Ez gara uste genuen jende
mota hori, izaki buruaskiak, beregainak. Aliziaren herrialdean bizi
eta, hesirik ikusten ez genuenez, hesirik ez zegoelako ustean jarduten
genuen, aske antzera. 

Espainiako Poliziaren auto urdinak Hernanin 1998an eta Guardia
zibilen auto berdeak Andoainen 2003an ikusi arte. Orduan ohartu gi-
nen zein hauskorra den ‘ezer txarrik ez egiteak’ eman ziezagukeen ba-
lizko babesa. Euskararen ‘mundukoa’ izateak eta kulturgintzan baino
ez aritzeak ezin gintuen babestu bidegabekeriatik. Zeren, begi bistan
geratu denez, arazoa ez baita zer egiten duzun, baizik eta nor zaren.

Ohikoak ziren, eta dira, poliziaren razziak politikari zehatz batzuen
kontra edo gazte kontzientziatuen aurka. Baina pentsatzen genuen
politikariak ez izateak edo lan guztia agerian eta jendaurrean egiteak
geruza ematen zigula, abaroa, balen aurkako jaka bailitzan nonbait. 

Eta hara non egun batean esnatu ginen ikusten ezer ez dela segu-
rua, inor ez dagoela salbu; ez dela zigortzen zerbait egin izana, baizik
eta proiektu bat edukitzea, herri gisa bizirauteko imajinario bat erai-
kitzea. Eta orduan ohartu ginen edozer eginda ere, areago, ezertxo ere
egin gabe ere, nahikoa dela unibertso berezkoa amestea babesgabe ge-
ratzeko. Bidegabekeria? Bai, noski, eta 18/98ak eman zizkigun lehen
zantzuak. Kazetariak, egunkariko zuzendaritza eta euskalgintzako
langileak auziperatu zituzten froga barik. Haatik. Izate hutsak susmo-
pean jarri zituen eta kartzelan daude egun, deliturik burutu gabe.
Egunkaria ixtea, estrategia beraren beste pausu bat zen. Zein izan li-
teke hurrengoa?

Zer ikasi franko eman digu prozesu honek guztiak. Lehena, ez gau-
dela gure etxean, maizter bizi garela nagusiaren etxean, gure logelan
aski aske sentitu arren.

Bigarrena da antzematea nor dagoen eta nor ez dagoen nazio
proiektuan. Eta nor etorri den azken unean, solidario agertzea dagoe-
neko arriskutsua ez denean.

Hirugarrenik ikusi dugu zerk batzen gaituen eta zerk ez. Zerk meta-
tzen duen ezberdintasunen gainetik. Euskaraz gain, badugu beste lo-
karririk, zantzu identitariorik, Athleticek erakutsi zigun moduan. 

Hainbat gauza irakatsi digu epaiketa honek: estatuaren nahia ase-
zina dela, hiru botereen bereizketa ez dela existitzen eta demokrazia-
ren oinarria, beraz, usteldurik dagoela, justizia injustua dela eta tal-
dexka batzuez baliatzen dela bere helburua betetzeko. Ikasi dugu, fi-
nean, amaren suari eusteko aitaren etxea eraiki beharko dugula,
berandu baino lehen eraiki ere.

Irakasgai asko eta soluziobide gutxi. Pozik gaude, bai, baina ez gau-
de lasai soluzioak topatu arte eta, bereziki, 18/98koekin burutu den bi-
degabekeria bertan behera geratu arte.

Iritzia
Laura Mintegi
Idazlea

zuten auzipetuek Gasteizen. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS

«Neurriak hartu beharko
lirateke kaltea 
eragin dutenen aurka»

Oskar Matute
Alternatiba-ko eleduna

Alternatibarentzat Egunkaria-
ren itxierak eragin dituen kal-
teak ez dira absoluzioaren era-
bakiarekin konpontzen,eta,
horregatik,kaltea egin dute-
nen aurka ekintza legalak
abiatzeko eskaera egin dio
Eusko Jaurlaritzari; «euskal
gizarteari egindako kalteaga-
tik,atxilotze prozesuagatik
eta tortura salaketengatik»
eskatu dio neurriak hartzeko.
«Egunkaria-k zigorra bete du
zigortu ez duten arren»,Oskar
Matute bozeramailearen us-
tez.Hala,«erantzukizunak»
eskatu dizkie «egunkari bat
itxi zutenei eta hango langile
errugabeak kriminalizatu zi-
tuztenei».

«Estatuak barkamena
eskatu eta kalte-ordainak
eman behar ditu»

Mikel Arana
Ezker Batuko koordinatzaile nagusia

Mikel Arana Ezker Batuko ko-
ordinatzaile nagusiak uste du
«azkenean justizia egin dela»,
baina Espainiako Estatuari
exijitu dio «publikoki barka-
mena eskatzeko eta kaltetuei
kalte-ordain ekonomikoak le-
henbailehen emateko».Ezker
Batua erabakiarekin «pozik»
dagoen arren,Aranak gogora-
razi du inoiz ezingo dela egin-
dako kaltea osorik ordaindu.
Lanpostua galdu zuten langi-
leak izan ditu gogoan Aranak
hori esaterakoan,eta baita
akusatuak ere: «ETArekin ze-
rikusiaren akusazio faltsuen
ondorioz sekulako kalbarioa
jasan dute Egunkaria-ren bu-
ruzagiek».

«Amaitu da
bidegabekeria 
absoluzioarekin»

Eneko Oregi
Hamaikabat-eko presidenteordea

Egunkaria-ren aurkako epaia
ezagututa, Hamaikabatek (H1)
azpimarratu du absoluzioarekin
ez dela justiziarik egin eta soilik
«inoiz hasi behar ez zuen ibilbi-
de tragikoa eta bidegabekeria
itsua amaitu» dela. Hala ere,
H1eko presidenteorde Eneko
Oregik azaldu du justizia egingo
litzatekeela salaketa faltsuak
egin eta sostengatu dutenen
aurkako neurriak hartuko balira.
«Justizia litzateke Egunkaria
irekitzea, edo gutxienez, Esta-
tuak dagokion kalte-ordaina or-
daintzea; auzipetuek jarritako
tortura salaketak ikertu, argitu
eta zigortzea; eta zazpi urtean
izan diren arduradunek barka-
mena eskatzea».
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2007ko otsailaren 2a. Iñaki Uriaren tortura salaketei
jarraituz epaiketarako bidea hartu zuen Donostiako
Auzitegiak. Hala ere, auzia Madrilera eraman zuten geroago,
eta iritsi bezain pronto artxibatu zuten. G. GARAIALDE / ARGAZKI PRESS

2007ko martxoaren 29a. Begoña Zubelzuk, Fernando
Furundarenak eta Ainhoa Albisuk inputatu gisa deklaratu
zuten Espainiako Auzitegi Nazionalean, auzi
ekonomikoarekin lotuta. BERRIA

2008ko otsailaren 16a. Egunkaria-ren aldeko kantu jira
egin zuten Donostian. Arrakasta izan zuen deialdiak, eta
jendetza batu zen. Kantu jira gehiago ere egin izan dituzte,
eta guztietan batu da jende asko. JON URBE / ARGAZKI PRESS

Aurrera! 

E
mozioak negarretan jarri gaitu BERRIAko kide asko
Espainiako Auzitegi Nazionalak Egunkaria-ko kideen
absoluzioa erabaki duela jakin dugunean. Negarra
emozioa, poza eta amorrua bat eginda ditugulako.

Emozioa eta poza zazpi urte latzen ondoren, behingoz berri ona,
oso ona jaso dugulako; eta amorrua atxiloketak, torturak,
Egunkaria itxita, berriro zerotik abiatu beharra eta beste hainbat
zorigaitz pasa behar izan ditugulako. Bai badakit, orain pozik
egoteko garaia da, baina ba al dakizue zenbat sufritzea tokatu
zaigun? Eta, zorionez, zazpi urteren ondoren, oraingoan,
egunkariak ezin direla itxi, frogarik ez dagoela eta akusatuak
zigortzeko ezer ez dagoela dio epaiak. Ez da gutxi, ikusita antzeko
gainerakoetan epaia kontrakoa izan dela. Ezin ahaztu ditugu une
honetan antzeko aitzakiekin itxi zituzten Egin eta Egin Irratia eta
kartzelan dituzten bertako buruak, kalean eta lanean beharko
luketenak.

Euskararen eta euskal kulturaren kontra jo nahi zuten, jo behar
zuten, Euskal Herria ardazten duen oinarri nagusia delako gure
hizkuntza, eta aurretik saiatutako AEKren kontrako erasoa
Egunkaria itxi eta bertako buruak atxilotu eta torturatuz jarraitu
nahi izan zuten. Eta min handia egin zuten, izugarria: atxiloketak,
torturak, espetxeratzeak eta jarri beharreko berme ikaragarriak;
bizitza normala egiteko ezintasun ugariak —enbargoak,
pasaportea kentzea eta abar—; bidean hil ziren Martin Ugalde eta
Luis Goia, absoluzioaren berri izan ez zutenak; 150 langile kalean,
lanik gabe, egun batetik bestera; bizi-bizi zen proiektu sendoa
oztopatuta; berriro zerotik hasi beharra euskaldunok ez bagenio
uko egingo euskaraz bizitzeko eskubideari, euskarazko hedabideak
izateko nahiari. 

Baina, zorionez, min eta amorru hori guztia indar bihurtzen
asmatu genuen beste behin, eta, horri esker, proiektu berria 
abiatu genuen, esku artean duzun hauxe da horren adierazgarri
nagusia. 

Eta hori bezain garrantzitsua dena, euskaldunok —eta gurekin
batera kataluniar asko eta espainiar batzuk— zazpi urteotan izan
dugun ekimena ezinbestekoa izan da epaia aldekoa izan dadin.
Zazpi urteotan guztion artean sortu dugun giroa ezinbestekoa izan
da Euskaldunon Egunkaria-ren kontrako lehen epaia
absoluzioarekin bukatzeko. Alegia, absoluzio hau guztion artean
lortu dugula.

Ospa dezagun, poztu gaitezen lortutakoarekin, eta indar berritu
gaitezen bigarren epaiketari aurre egiteko, bidegabekeriak
amaierarik ez duenez, auzi ekonomikoa oraindik zabalik baita eta
epaiketaren zain. Denon indarrez lortu behar dugu zentzurik ez
duen bigarren auzia ere ezerezean gera dadin, ezin delako bestela
izan.

Eta, behin hasita, euts diezaiogun gure ekimenari gainerako auzi
politiko guztiek ere amaiera bera izan dezaten. Erabil dezagun
indar bera, Udalbiltzaren kontrako epaia ere absoluzioa izan dadin,
edo ilegalizazioak ezerezean gera daitezen. 2003ko otsailaren 22an
Donostian esan genuena gogoratuz, «batera ditzagun indarrak, eta
egin dezagun aurrera».

Iritzia
Joanmari Larrarte
EKTko kontseilari ordezkaria

Sindikatuetako ordezkariak, Bilboko Arriaga plazan, Egunkaria auziko auzipetuen alde egindako

«Aurrera egin eta
kalte-ordainak eskatu
behar dira orain»

Jesus Uzkudun
CCOOko lan osasunerako arduraduna

«Bost auzipetuak absolbitu
egin dituztela jakindakoan,
lehenik eta behin, poza senti-
tu dut; zorionak ere eman diz-
kiet auzipetuei. Horrenbeste-
ko sufrimendua eta kaltea
eragin ondoren, gutxien-
gutxienez pozgarria da horre-
lako sententzia bat egotea.
Horretaz aparte, iruditzen zait
sententziak argi eta garbi
lagatzen duela zenbateraino-
ko kaltea egin den Euskaldu-
non Egunkaria-ren inguru 
hori guztia ETArena dela
adierazita, oso kaltegarria
izan da. Aurrera jarraitzea
tokatzen da orain, eta kalte-
ordainak eskatu behar 
dira».

«Kulturan prestigio
handia duen jendea
kriminalizatu nahi zen»

Adolfo Muñoz
ELAko idazkari nagusia

«Absoluzioa zen erabaki posi-
ble bakarra.Krimena egozteko
inolako probarik gabeko pro-
zedura judizial baten aurrean
egon gara.Helburu bakarra
euskal kulturaren alorrean
prestigio handia duen jendea
kriminalizatzea zen,eta,haie-
kin batera,gizartean babes za-
bala duen proiektu bat bere
osotasunean kriminalizatzea.
Bestalde,salatzekoa da zazpi
urte hauetan zenbait erakun-
de politikoren eta talde me-
diatikoren arteko elkar-har-
tzea.Isilarazi,alboratu eta ez-
kutatu egin dituzte akusatuen
aldeko ekintzak eta adieraz-
penak; tortura salaketak,esa-
terako».

«Nork eta nola
ordainduko du
eragindako kaltea?»

Ainhoa Etxaide
LABeko idazkari nagusia

«Euskal herritarrok argi eta
garbi izan duguna baieztatzera
dator sententzia, Egunkaria-ren
itxierak Euskal Herriaren aurka
aspaldidanik martxan den
jazarpen estrategia bati eran-
tzuten ziola, alegia. Gure kultu-
raren eta hizkuntzaren aurkako
erasoa izan da, atzera bueltarik
ez duena. Auzia argitu da,
baina ez galdera: zer gertatuko
da orain zazpi urte eta gero itxi-
ta jarraitzen duen egunkariare-
kin? Nork eta nola ordainduko
du egindako kaltea? Non dira
erantzuleak? Afera ez da
hemen bukatzen. Gaur ezagutu
dugun ebazpen bera izan 
behar du auzi ekonomikoak
ere».



2009ko otsailaren 25a. Egunkaria auzia ixteko eskatzeko
manifestu bat aurkeztuz, prentsaurrekoa eman zuten
hainbat lagunek, Madrilen. Pedro Miguel Etxenike, Daniel
Innerarity, Juan Ignacio Perez Iglesias... L.P. GARCIA

2009ko maiatzaren 12a. Joan Mari Torrealdairi, Txema
Auzmendiri eta Iñaki Uriari deklarazioa hartu zien Eloy
Velasco epaileak. Auzi ekonomikoarekin lotuta deklaratu
zuten, han ere auzipetuta baitaude. JAVIER LIZON / EFE

2009ko uztailaren 31. Fiskalaren eta defentsen iritzien
kontra, herri akusazioen eskari hutsez, sumario nagusiko
epaiketa egitea erabaki zuen Auzitegi Nazionalak. Babesa
eskatu zioten auzipetuek gizarteari. MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

‘Egunkaria auzia’ ‹ 112010eko apirilaren 13a, asteartea

elkarretaratzean, joan den otsailaren 12an. MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

«Ezin da egun batetik
bestera zazpi urteko
min guztia konpondu»

Unai Larreategi
EHE

«Auziaren ebazpena albiste
ona da, baina era berean, ezin
gara poztu. Kaltea eginda dago.
Ezin da egun batetik bestera
zazpi urte luzez egindako min
guztia konpondu. Ezin da bat-
batean Egunkaria-ren inguruan
sortu eta hedatu den irudi krimi-
nalizatua iritzi publikotik ezaba-
tu. Ezin dira torturak gertatu ez
balira bezala onartu, eta, batez
ere, ezin da zazpi urte hauetan
Egunkaria falta izan zaigun
egun bakar bat ere berreskura-
tu. Egunkaria-k itxita segitzen
du. Absoluzioak kaltea handi-
tzea ekidin du, baina halako
erasoak ez errepikatzeko lehen
lerroan egotea dagokigu 
euskaltzaleoi».

«Argi dago beste
ezer baino lehen auzi
ideologikoa izan dela»

Alberto Surio
EITBko zuzendaria

«Poz handia sentitu dut Egun-
karia auziko epaiaren berri izan
dudanean. Komunikabide ba-
ten aurkako prozesu hau oso lu-
zea izan da, eta hasiera-hasie-
ratik adierazi nuen batean eta
bestean auzi honen aurka nen-
goela. Argi dago beste ezer bai-
no lehen auzi ideologikoa izan
dela, frogarik ez zeukatela.
Epaiketan ere garbi geratu da
hori, eta absoluzioa zen aukera
bakarra. Martxelori [Martxelo
Otamendi] berari mezu bat bi-
dali diot zorionak eta babesa
emanez. Tarte honetan gaizki
pasatuko zuten,
baina asko pozten naiz 
dena ondo amaitu dela 
ikusita».

«Herri honetan, beren
lana egiteagatik oraindik
kazetariak preso daude»

Josu Juaristi
‘Gara’-ko zuzendaria

«Oso-oso  erabaki positiboa
da absoluzioa,nahiz eta jakin
oraindik ez dela dena bukatu
eta auzi ekonomikoa ere hor
dagoela.Oso positiboa da,
orain arte ez bezala,hasierako
aurreiritziak eta ia-ia aurre era-
bakiak desmuntatu egin di-
tuelako epaileak. Baina poz
handiko momentuak badira
ere, justu horrexegatik, kome-
ni da gogoraraztea bai Egin-
en kasuan eta bai Euskaldu-
non Egunkaria-renean egin-
dako bidegabekeriak
konponezinak direla. Era be-
rean, gogoratu behar da, herri
honetan, beren lana egiteaga-
tik oraindik kazetariak preso
daudela».

«Munduko beste
tokietan halakorik
ez da gertatzen»

Lore Erriondo
UEUko zuzendaria

«Absolbitu egin dituzte bost
auzipetuak, eta ezin zen bestela
izan. Orain artekoa kondena
izan da, kondena bidegabea eta
gainera zazpi urte iraun duena.
Orain haiek ere frogatu dute
Egunkaria ixtea bera bidegabe-
keria hutsa izan zela. Eskerrak
herri honetan erreflexuak dau-
den oraindik, eta jendeak atera
ahal izan duen BERRIA. Munduko
beste tokietan halakorik ez da
gertatzen; ez, behintzat, mundu
zibilizatu demokratikoetan.
Sekulakoa da egunkari bat 
horrela ixtea, eta hainbeste 
pertsona epaiketarik gabe kon-
denatuta edukitzea.
Bazen garaia absoluzioa 
etortzeko».

«Operazio hartan gure
aurka ere egin zuten;
mingarria izan zen»

Koldo Tellitu
Ikastolen Elkarteko lehendakaria

«Epaia ez dut bere hartan eza-
gutzen, ez dut irakurtzeko auke-
rarik izan, baina poz handia sen-
titu dugu ebazpenaren berri iza-
tean. Poza bikoitza da: auzipetu
guztiak absolbitu egin dituzte-
lako eta zehazki Xabier Oleaga
absolbitu egin dutelako. Gure
etxekoa da Oleaga, eta zama
astuna kendu du gainetik. Esan
bezala, ez dakit epaileak zer ar-
gudio eman duen, baina eus-
kalgintza eta ETAren arteko us-
tezko lotura hori ezin frogatuz-
kotzat jo badu, poza are
handiagoa izango da. Prozesua
bidegabea izan da hasieratik
beretik. Herrigintzari loturiko
euskalgintza ETAren mendeko-
tzat hartu dute, Administrazioa-
ren babesik ez duen euskalgin-
tza jomugan jarriz. Hori astake-
ria da hasi eta buka. 2003ko
operazio hark Euskaldunon
Egunkaria kolpatu zuen nagusi-
ki, baina gau beltz hartan geure
egoitza nagusira ere sartu ziren,
gure aurka ere egin zuten. Oso
mingarria izan zen».

«Zuzenbide Estatuak
ez du behar bezala
jardun auzi honetan»

Iñaki Goirizelaia
EHUko errektorea

«Euskaldunon Egunkaria ixtea
ulertezina iruditu zitzaidan. Eus-
karazko egunkari bakarra zen,
egunero irakurtzen genuen, eta
indarrez itxi zuten. Orain epaiak
dio ez zegoela hartarako arra-
zoirik. Poza sentitzen dut, zazpi
urteren ondoren prozesu bide-
gabe horri amaiera eman zaio-
lako. Baina auzi honetan ez du
ondo jardun Zuzenbide Esta-
tuak, eta eragindako kaltea guz-
tiz konpondu bitartean ezingo
da esan ondo jardun duenik.
Auzipetuek bakarrik dakite zer
sufritu duten —kartzelan ere
egon dira— baina haiengandik
aparte ere irakurle asko utzi zi-
tuzten egunkari gabe, eta langi-
le asko lanposturik gabe».

«Haserre nago.
Nork ordainduko du
egindako kalte guztia?»

Pablo Muñoz
‘Diario de Noticias’-eko zuzendaria 

«Izugarrizko gehiegikeria izan
da hau guztia hasieratik,pro-
zesu erabat lotsagarria.Jaki-
na,poz-pozik nago denak ab-
solbitu dituztelako,baina bes-
te behin ere ikusi dugu
zer-nola jokatzen duen Espai-
niako Justiziak.Lotsagarria da
tankera horretako ezer gertatu
ahal izatea gaur egun.Euskal
herritarrak Justizia mota ho-
rren pean loturik egotea onar-
tezina da. Egia esan,haserre
nago.Zeinek ordainduko du
egindako kalte guztia? Kaltea
ez diote Euskaldunon Egunka-
ria-ri bakarrik egin,euskal gi-
zarte osoari baino.Nork hartu-
ko du bere gain erantzukizu-
na? Duela lau urte Garzonek
atxilotu ninduen,eta bi urtera
absolbitu.Baina inork ez dit
barkamena eskatu...Hemen
ere berdin gertatu da.Alde ho-
rretatik,erruduntasunaren ez-
patak seinalaturik hil diren au-
zipetu biak gogora ekarri nahi
nituzke: Martin Ugalde eta
Luis Goia».

«Arrazoia eman arren,
‘Euskaldunon Egunkaria’-k
itxita jarraitzen du»

Mikel Astarloza
Txirrindularia

«Ez dago pozik egoteko arra-
zoirik,gertatu behar ez zuen
zerbait gertatu zelako.Orain
beste kolpe bat izango zen be-
rri txarra jasotzea,baina ger-
tatu behar zuena gertatu da
azkenean.Alde horretatik,
epaitegiak zuzen jokatu du,
baina,berriz diot,ez dago po-
zik egoteko arrazoirik.Arra-
zoia ematea zen egin zezake-
ten gutxienekoa,eta horixe
egin dute.Baina ezin da ahaz-
tu auzipetuek jasan duten tra-
tu eta esperientzia txar hori.
Eta ezin da ahaztu,era berean,
orain arrazoia eman arren,
Euskaldunon Egunkariak itxi-
ta jarraitzen duela.Hausnar-
keta hori ere egin behar da.

Horrelako kolpeak oso per-
tsonalak izaten dira,eta oso-
oso gertutik bizi izan dutenek
sufrituko zuten gehien.Baina
argi dago gizarteak babes han-
dia eman diela auzipetuei,eta
poztekoa da hori,nahiz eta hori
zen Euskal Herriak egin zezake-
en gutxienekoa».
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2009ko azaroaren 6a. Musikari eta diskoetxeek Egunkaria
libre! elkarretaratzea egin zuten Donostiako Bulebarrean.
Epaiketa amaitu aurreko sei hilabetetan astero egin zen
elkarretaratzea hainbat esparrutako jendearekin. J. C. R. / ARG

2009ko azaroaren 28a. Egunkaria libre! lelopean,
kantaldia egin zuten Kursaalean. Hainbat musikarik hartu
zuten parte, eta leporaino bete zen kubo handia.
Elkartasuna jaso zuten auzipetuek. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

2009ko abenduaren 6a. Egunkaria sortu zeneko 19.
urteurrenean, Egunkaria libre elkarretaratzea egin zuten
Durangoko Azokan. Hainbat erakusmahai itxi egin zituzten
elkarretaratzearen garaian. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Z
er ikusi eta ikasi dugun aipatzen ha-
sita, hainbat puntu datorkit orain
burura bat-batean. Positibotik hasi-
ta:

Bat: akusatuen buruargitasuna situazioa
baloratzeko. Kemena, gero, desastreari buru
egiteko. Injustiziaren eta brutalitatearen au-
rrean ez dira kikildu. Baina protestatu eta
biktima gelditu ere ez dute egin. Hasieratik
bertatik organizatu egin dira. Denbora luze
guztian ez dira nekatu. Egunkaria-ren defen-
tsa ausarta, eta batez ere planifikatua eta in-
teligentea egin dute. Euskal herri osoak egin
du erresistentzia, baina buruan beraiek egon
dira beti, euren presentziarekin eta mezue-
kin. Beraiek lagundu digute laguntzen.

Bigarrena horixe izan da: elkartasuna.
Egunkaria itxi zuten momentutik bertatik
nola erantzun duen herriak, jende guztiak,
sektore guztiek. Egon dira protagonista ba-
tzuk apartak: inoiz ezingo dugu ahaztu Ana-
mari Martinez Urreiztieta, Martin Ugalderen
emaztearen duintasun indignatua eta dotore-
zia bere protesta energikoan. Herri oso bat
duindu zuen bere gestuarekin. Baina oharga-
rriena kasu honetan da erresistentzia ez dela
zuzenean kaltetuen edo kultura idatziaren in-
guruko mundura mugatu: euskara osoarena
izan da protesta. Gezurra ari du begiratu,
itxieraren reporta, eta hor hainbat aurpegi
ikusten duzu: Olaizola anaiak, pilotariak, Ize-
ta xakelaria, Benito Lertxundi kantaria, eta
Fermin Muguruza, Kepa Junkera, Mikel Ur-
dangarin, etab., ez aipatzeko antzerkilariak,
idazleak, irakasleak. Ez aipatzeko milaka eta
milaka anonimoak manifestazio erraldoietan
eta herriz herri antolatu diren ekitaldi konta-
ezinetan.

Hiru: adostasuna, erakunde politiko eta so-
zialena. Egunkaria-ren eta akusatuon alde, h.
d., akusazioaren aurka, elkarrekin eskuz-
esku etortzen ikusi ditugu Garaikoetxea eta
Arzalluz, EAJ eta EA, EB eta Ezker Abertza-
lea eta Aralar, ELA eta CCOO eta LAB. Eus-
kadiko PSOE ere azkenean adostasun horre-
tara biltzea niretzat zentzuaren eta taktoaren
arrakasta izan da, pozgarria. Baina antza
kasu honetan beste ezertan lortu ezin den
adostasuna lortu bada, hein handi batean
akusatu taldearen beraren ekimenari esker-
tu behar zaio hori ere, oker ez banago.

Alderdi negatiboetan honezkero ez du me-
rezi luzatzea, baina ahaztu ere ezin dira egin.
Simetria itxura bat egiteko hemen ere hiru
puntu soilik gogoratuko dut:

Bat, Estatuaren basakeria. Eta basakeria
horren eszenifikazio teatrala, apropos, bote-
rearen handiputzaren alarde baten eran. Hori
besterik ez da atxiloketaren modu aparatosoa
bera, gauaren erdian ateak joka eta puskatuz
eta orruka, holako neurrien inolako premia-
rik egon gabe, etxekoak eta etxekoanak terro-
rizatuz, aurretik telebista eta komunikabide-
ak lekuko deituta. Gogoan dugu denok Joan
Mari Torrealdairen irudia telebistan, Guar-
dia Zibilak nola zeraman. Estatu barbaro ba-
tean bizi gara eta Estatu horren espresio zikin
garbiena bere Guardia Zibilaren inzibiltasu-
nean ageri da.

Bi: Justiziaren arbitrarietatea. Eta ez diot
hori akusazioaren beraren ustelagatik eta ge-
zurragatik, etab. Agerikoak horiek ere, ager-
tu denez, baizik eta are gehiago inkomunika-
zioan zer jazotzen den ondo jakin, eta akusa-
tuak torturatuak eta abailduak begien
aurrean ikusi, eta ez ikusi egiten duten epaile
eta Justiziako zerbitzariengatik.

Hiru: politikaren eta politikoen inmoralita-
tea, mendekoei beti morala exijitu arren. Es-
painian torturarik ez dago, baina torturatuak
asko. Otamendi, Torrealdai, Uria, Oleaga,
Alegria, Auzmendi... Torturak baldin badau-
de, horien azken erantzuleak politikariak
dira, ez Guardia Zibila eta ez Justizia. Hauek
tresnak baino ez dira politikarienak. Tortura
politikariek horixe nahi dutelako bakarrik
dago. Horregatik, atxiloketa absurduak eta
tortura egoteak berak baino gehiago etsipena

eta amorrua eragiten duena politikarien zi-
nismoa da, torturaren aurrean berak egonle-
ku neutral zerutarren batean baleude bezala
itxurak eginez. Torturaren egiazko eragileak
eta erantzuleak politikariak dira. Politikari
denak. Hirugarren Reichean eta hemen.

Ordua da esateko, baita ere, kokoteraino
gaudela politikariei beti entzuten euskaltza-
leok ez omen dugula euskara politizatu be-
har, modurik perbertsoenean euskara politi-
zatzen, kriminalizatzen, judizializatzen, eten-
gabe ari direnean beraiek.
Euskaltzaletasuna, masa sozial piska bat bil-
tzen duen orduko, automatikoki susmopean
jartzen da (ikastolak, AEK, Elkar...). Egunka-
ria aferaren esplikazioa ez da beste inon bila-
tu behar hortxe baino.

Gaur pozaren eguna da, eta amorruaren
eguna ere bai. Zein erraza den Espainian gu-
txi batzuek Euskal Herritar askoren lan zaila
birrintzea! Lumazo bat, eta Egunkaria fundi-
tua, sortzaileen eta laguntzaileen ahalegin
guztia eta pozkarioa alferrikaldua, kazetari
gazte andana lanik gabe kalean, epaile inbezil
batek ezabatua euskarazko egunkari normal
baten lehenengo saioa historian, euskal jen-
deak euskal jendearentzat egina. Egun haiek
ez dira orain absoluzio bategatik ahaztekoak.
Akusatuen atxiloketa umiliagarriak, tratu
txarrak, traumak. Justiziaren lardaskeria
denbora guztian. Politikari demokraten eza-
xola burlatia beti konnibentzia gozoenean po-
lizia demokratikoaren kirtenkeria ebidentee-
kin. Euskararen herri lainoaren frustrazioa.
Tertulianoen pozgaiztoa, iraina, iritzi publiko
espainolista guztiaren eskarnioa eta difama-
zioa. (Zer nahi duzu: espainolak dira!). «Zazpi
urte denbora asko da», esan du Blanka Urge-
llek. Zazpi urte itxaron dugu PSOEtik hori en-
tzuteko. Zazpi urte lapurtu zaie, egunik egun,
akusatuei, desesperatuki euren buruak de-
fenditzea baino ia beste ezertarako burua li-
bre ezin ukan zutela. Euren familiak. Zazpi
urte angustia, infernu. Ez, ez da ahaztekoa
zazpi urte hauek.

Baina bihar, berriro, biharamunean pen-
tsatu beharko dugu denok, gaur hala ere
bihotz-bihotzez zoriondu gura zaituztegun in-
justuki akusatu absolbituok berriz ere aurre-
tik zaituztegula. Luma eta lumazo horien pe-
tik behin eta betiko libre egon arte.

Iritzia
Joxe Azurmendi
Filosofoa eta idazlea

«Epaiak erakutsi du 
‘dena da ETA’ ikuspegiak
ondorio larriak dituela»

Lokarri

«Babesa eta zoriona adierazi
nahi ditugu absoluzioa dela
eta.Zazpi urte baino gehiago-
ko sumario luzeegi horretan
pertsona horiek jada zigor lu-
zea jasan dute: atxiloketak,
tortura salaketak,kartzela,
berme ekonomikoak,Egunka-
ria-ren itxiera eta likidazioa,
ohore-kalteak…

Epaiak juridikoki frogatu du
denok genekiena: Egunkaria
ez zegoen ETAren agindupean.
Epaitik bi ondorio atera daitez-
ke.Batetik,‘dena da ETA’ikus-
pegiak ondorio larriak ekarri
dituela,oinarrizko eskubide
eta askatasunak murriztuz.
Bestetik,epaiak Gobernuari
hausnarketa egitera bultzatu
behar lioke,ilegalizazio eta de-
beku berriak gauzatzeko eki-
nean diharduelako oraindik».

«Amesgaiztoa amaitu
da, baina orain justizia
egiteko garaia da»

Markel Olano
Gipuzkoako ahaldun nagusia

«Terroristak deitu zieten, komu-
nikazio enpresa bat itxi zuten,
eta langile asko kalean utzi zi-
tuzten. Baina zazpi urteko
amesgaiztoaren ondoren, Auzi-
tegi Nazionalak errugabetzat jo
ditu, ezin baitzuen besterik egin.
Adierazpen askatasunaren,
euskararen eta Euskal Herria-
ren aurkako ekintza izan zen
Euskaldunon Egunkaria ixtea
eta zuzendaritzako kideak pro-
zesatzea.

Enpresa eta kultura proiektu
baten aurkako bulkada politi-
koa egon da. Amesgaiztoa
amaitu da, baina orain justizia
egiteko garaia da. Zuzendari-
tzako kideen eta langileen oho-
ragarritasuna lehengoratu be-
har dute, eta kalte ekonomiko
guztiak ordaindu. Orain ikusiko
da Espainiako Estatuaren kali-
tate demokratikoa zein den».

Pozaren eta amorruaren eguna 

Gaur pozaren eguna da, eta
amorruaren eguna ere bai.
Zein erreza den Espainian
gutxi batzuek Euskal Herritar
askoren lan zaila birrintzea! 



2009ko abenduaren 15a. Joan Mari Torrealdairen, Txema
Auzmendiren, Iñaki Uriaren, Xabier Oleagaren eta Martxelo
Otamendiren kontrako epaiketa hasi zen Madrilen,
Espainiako Auzitegi Nazionalean. EFE

2009ko abenduaren 18a. Egunkaria Epaiketa taldeak
ekimen berria aurkeztu zuen dirua biltzeko. Basterretxea,
Jauregi, Egaña, Zumeta, Lazkano eta Morras artistek egin
artelanak eman zituzten diru laguntzen truke. JON URBE / ARP

2009ko abenduaren 19a. Epaiketa hasi eta egun gutxira,
milaka lagun batu ziren Bilbon, Egunkaria libre lelopean
egindako manifestazioan. Auziaren kontra agertu ziren, eta
absoluzioa eskatu zuten. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

‘Egunkaria auzia’ ‹ 132010eko apirilaren 13a, asteartea

Euskarak batzuekin zorrak baldin baditu, Martin Ugalde,
Joxemi Zumalabe, Joseba Jaka eta Luis Goia horien artean
izanen dira, euskara eta ‘Egunkaria’-en alde egin lanagatik.

Xan Harriague 

B
at idazlea, bestea di-
seinatzailea, bestea
liburu saltzailea eta
azkena zinegilea, ez
zuten ez gauza handi-

rik  elkar ezagutzeko Martin Ugal-
dek, Joxemi Zumalabek, Joseba
Jakak eta Luis Goiak. Baina eus-
kararekiko zuten maitasunak el-
kartu zituen, baita euskarazko le-
hen egunkari nazionala sortzeko
zuten grinak ere. Laurak Euskal-

dunon Egunkaria-ko Administra-
zio Kontseiluko kideak izan ziren,
eta bakoitzak bere esparrutik eta
bere eskarmentutik Egunkaria-
ren norabidea eta egitura finka-
tzen lagundu zuten.

Alta, ez zuten denek luzaz egu-

nero euskal prentsaz gozatzeko
aukerarik izan. Egunkaria mar-
txan jartzerako Zumalabe dagoe-
neko gaixo zegoen, eta minbizia-
rekin hiru urtez borrokatu eta
gero zendu zen. Jakak zorte bera
izan zuen hortik hiru urtera istri-
pu batean. 

Ugaldek eta Goiak Egunkaria-
ren bizitza osoaz gozatu ahal izan
zuten, baina ixten ere ikusi behar
izan zuten, baita ETAko kide iza-
tea egotzita auzipetze bidean

izendatua izatea edo auzipetua
izatea zer den ezagutu ere. 2003ko
otsailaren 20ko gau hartan,
Goiak atxilotua eta inkomunika-
tua izatea zer den ere jakin zuen.
Hortik ateratzean «infernua»
ikusi zuela adierazi zuen. 

Alta, bi horiek ere ez dute jaki-
terik izan auzia nola bukatu den,
Ugalde 2004an hil baitzen eta
Goia 2006an. Baina heriotzean ere
berriro bat egin zuten. Laurak
euskarari dena emanda hil ziren. 

Euskararen langile sutsuak 

Martin Ugalde
Idazle nekaezina

Ez zuen haurtzaro erraza izan ez Mar-
tin Ugaldek. 1921ean jaio zen Ando-

ainen, eta 1936ko gerrak etxetik joatera
behartu zuen. Iparraldean barna, Gurse-
ko kontzentrazio eremuan, berriro Ando-
ainen, baina frankismoaren pean; azke-
nean, Venezuelara erbesteratzeko
erabakia hartu zuen hemeretzi urte bai-
zik ez zituela. Bigarren aberria bilakatu
zen; hala esaten zuen. Han, kazetari 
ezagun egin zen, eta ipuinak, saioak,
antzezlanak eta eleberriak idazteari 
ekin zion; gaixotu arte ez zion utzi lan
horri.

1969an, berriz, herri minak jota Euskal
Herrira itzultzea erabaki zuen, eta EAJn
hasi zen lanean. Zeruko Argia eta Deia
egunkariak sortzeko lanetan aritu zen,
eta, 1982an, Eusko Jaurlaritzako Euska-
razko Arazoetarako zuzendari nagusi
izendatu zuten. 1990ean, 70 urte hurbil
bazituen ere, gogoz ekin zion Euskaldu-
non Egunkaria sortzeko lanari, eta Admi-
nistrazio Kontseiluak presidente izenda-
tu zuen. 2004ko urrian hil zen, Hondarri-
bian.

Bidean hildakoak

Joxemi Zumalabe
Erronka gizona

Hamasei urte besterik ez zituela hasi
zen Joxemi Zumalabe (Donostia,

1950-1993)Zeruko Argia aldizkarian
idazten, baina laster utzi behar izan zuen,
Bartzelonara (Katalunia) joan baitzen
arkitektura ikasketak jarraitzera. 1969ko
garai horiek ez ziren garai erosoak izan,
eta Txabi Etxebarrieta hil berri zuten;
hura ezagutzen zuen, eta Euskal Herrira
itzultzea erabaki zuen. Inprimategi bate-
an lanean ari zela berriro Zeruko Argian
aritzeko proposamena egin zioten, baita
onartu ere. Aldizkaria, ordea, ez zegoen
garairik hoberenean, eta langileek beren
gain hartu, eta egoera hobetu zuten. Zu-
malabe, alta, ez zen horrekin konforma-
tu, eta Euskaldunon Egunkaria sortzea
izan zen bere hurrengo erronka. 1987tik
aurrera, horretan aritu zen buru-belarri.
1990ean, Egunkaria Sortzen dirua eta
akziodunak bilatzeko ekimena abian jarri
zen, eta, hortik hamabi hilabetera, Eus-
kaldunon Egunkaria sortu zen. Adminis-
trazio Kontseiluko kontseilari ordezkari
izendatu zuten. Baina, ordurako, sabele-
ko minbizia zuen.

Joseba Jaka
Kultur zabaltzailea 

Adierazgarria izan da benetan Jose-
ba Jakak (Zegama, 1948-Cadiz,

1996) izan duen garrantzia euskal kultu-
raren garapenean. Gazte-gaztetatik hasi
zen liburuak banatzen etxez etxe, eta,
1973an, lagun batzuekin elkartu, eta Za-
bal liburudenda sortu zuen Baionan, El-
kar agitaletxearekin bateratuta. Hortik
hiru urtera, Gipuzkoara itzuli zenean, ber-
tze salto bat eman zuen euskal kultura-
ren sustapenean. Anaiarekin eta kide ba-
tzuekin elkartu, eta Bilintx liburudenda
ireki zuen Donostian, baita Zabaltzen
ere, liburuak eta diskoak banatzeko en-
presa. Haren filosofiari jarraikiz, euskal
kulturgintzan lortutako irabaziak bertan
inbertitu zituen.

Elkar argitaletxeko kontseiluko kide
eta eragile nagusietariko bat izateaz
gain, Euskal Kulturgintzaren gerente izan
zen. Egunkaria Sortzen herri ekimenean
parte hartu zuen, eta lehen administra-
zio kontseiluko kide izan zen 1996 istri-
puz hil zen arte. Bere kudeatzaile gaita-
sunak euskal kulturaren alde eman zi-
tuen Joseba Jakak.

Luis Goia
Euskarazko zinegilea 

Lezon jaio zen Luis Goia 1951. urtean
(Gipuzkoa). 30 urte baizik ez zituela

Fernando Amezketarra lehen marrazki
biziduna ekoitzi zuen Jaizkibel ekoizte-
txearekin. Ordura arte, tornulari aritu zen.
Baina, egun batez, Juanba Berasategi
eta Koldo Izagirre ezagutu, eta elkarrekin
lanean hasi ziren. Hortik aurrera, bizi
osoa zinemagintzara dedikatu zen
gehienetan ekoizle gisa; zuzendari gisa
ere aritu zen, behin bakarrik izan bazen
ere. 1988an, Lau astakiloen abenturak
eta kalenturak zuzendu zuen. Euskaraz-
ko zinemari ekarpen garrantzitsua egin
zion, baita hainbat ate ireki ere. Fernando
Amezketarra Donostiako Zinemaldian
erakutsi den euskara hutseko lehen fil-
ma izan zen, eta 1985ean ekoitzi zuen
Kalabaza Tripontzia euskarazko lehen
film luzea.

Euskalzale sutsua, Egunkaria Sortzen
herri ekimenean parte hartu zuen, eta
Euskaldunon Egunkaria-ko lehendabizi-
ko administrazio kontseiluko kidea izan
zen. 55 urte baizik ez zituela, 2006ko irai-
laren 27an zendu zen.
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2009ko abenduaren 19a. Bilbon nazio manifestazioa egin
zuten egun berean elkarretaratzea egin zuten Madrilen.
Espainiako hiriburuan ere manifestazioa egiteko asmoa
zuten hasieran, baina debekatu egin zuten. BERRIA

2010eko urtarrilaren 23a. Hainbat alorretan ezagunak
diren ehundik gora lagun batu ziren Arantzazun (Oñati,
Gipuzkoa), Egunkaria-ko auzipetuei babesa emateko eta
auziko absoluzioa eskatzeko. MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

2010eko urtarrilaren 30a. Egunkaria auziari buruzko
hitzaldia eman zuen Ainara Mendiolak Derryn. Interes
handia sortu zuen hitzaldiak, beste hainbat tokitan
emandakoek bezalatsu. BERRIA

Euskarazko kazeta bakarra ixteko polizia operazioa
abiatzearekin batera hasi ziren elkartasun ekimenak.
Epaiketa garaian ere etengabea izan da herritarren emana.
Atxikimenduaren seinale izan da hori guztia.

Oihana Elduaien 

A
rtean Guardia Zibila
Euskaldunon Egun-
karia miatzen ari ze-
la, Egunkariako lan-
gileekin elkartasuna

jartzen zuen kartelak eskuan zi-
tuztela atera ziren Lantz enpresa-
ko langileak. Ogitartekoaren or-
dua elkartasuna agertzeko balia-
tu zuten Martin Ugalde Kultur
Parkearen alboan lantegia duen
enpresako langileek. Hura izan
zen aurreneko elkartasun adie-
razpena, eta amaigabea izan zen
atzetik etorri zen soka luzea. He-
rri oso bat agertu zen operazioa-
ren kontra, eta herri oso bat ohar-
tu zen euskarazko egunkari baten
beharraz. Auzolanean egin zen
BERRIAere, herri oso batek eginda-
ko diru ekarpenari esker.

2003ko otsailaren 20aren ondo-
rengo egunetan elkartasuna zer
den erakutsi zuten euskal herri-
tarrek. Aurreneko pankarta in-
probisatua Guardia Zibila Martin
Ugalde Kultur Parkean zegoela
agertu zen. ELAkoek egin zuten.
Operazioa hasita zegoen, eta jaki-
na zen hamar lagun atxilotu zi-
tuztela. Kultur parkea okupatuta
zeukaten guardia zibilek, baina
haiek baino gehiago ziren denbo-
rak aurrera egin ahala haserreak,
amorruak eta ezinak hartuta han
pilatzen joan zirenak. Egunkaria
adierazpen askatasunaren alde
leloa zeraman pankartaren atze-
an batu ziren guztiak: langileak,
politikariak, herri mugimendue-
tako lagunak eta herritarrak. 

Haien bideari jarraituz, handik
aurrera, etengabeak izan ziren

Euskal Herriko zein kanpoko txo-
koetatik etorritako elkartasun
azalpenak. Era guztietakoak izan
ziren, bitxiak batzuk, jai giroko-
ak, serioak, jendetsuak...

Langile ohiek elkartasun oha-
rrak jasotzeko sortutako posta
elektronikoari lan asko eginarazi
zieten egun haietan. Sortu eta le-
hen unetik bertatik, mezua me-
zuaren atzetik. Laguntza eta ani-
moak eskaintzen zituen jendeak.
Taldeak, norbanakoak, eragile-
ak... guztiek izan zuten zabalik bi-
de hori eta guztiek erabili zuten.

Marka guztiak hautsi zituen el-
kartasun adierazpena bi egun ge-
roago etorri zen. Inoizko handie-
na izan zen Kontseiluak antolatu-
ta Donostian egin zen manifesta-
zioa, eta garbi gelditu zen Euskal

Herria ez zegoela prest halako as-
takeriaren aurrean ezer egin gabe
geratzeko. Antiguan hasi eta Bu-
lebarreraino, denak elkarren gai-
nean. Egunkaria aurrera. Bai eus-
karari! leloarekin. Egunkaria au-
rrera horiz jartzen zuten elastiko
urdin haiek nahi zituen jendeak.
Soinean eraman nahi zuten alda-
rrikapena. Egun hartan langile-
entzako bakarrik zeuden elasti-

koak. Ez zegoen saltzeko lain. Bai-
na berehala egin zituzten, eta jen-
dea harrapaka ibili zen.

Elkartasun emari ikaragarri
hura ikusita, herrietan Egunka-
riaren aldeko batzordeak sortu zi-
ren, Egunkaria itxi eta oso gutxi-
ra. Mobilizazioak antolatzeko egi-
tekoa zuten batetik, eta
herritarrek eman nahi zuten el-
kartasun guztia bideratzekoa,
bestetik. Lan handia egin zuten,
BERRIA sortzeko dirua biltzen ere.
Akziodunak eta harpidedunak
topatu zituzten harri azpietan
ere, eta euskal prentsaren proiek-
tuari eusteko behar zen dirua
batu zuten guztien artean.

Elkartasun Eguna bultzatzea
izan zuten lan garrantzitsuetako
bat batzorde horiek. Erantzun in-
dartsuago bat emateko helburuz,
Kontseiluak eta Egunkaria-ko
langileek Elkartasun Eguna dei-
tu zuten martxoaren 13rako. Dei
horrekin bat eginda, ordubeteko
lanuztea antolatu zuten ELA,
LAB, ESK, EILAS, EHNE, ELB,
Hiru eta EGAS sindikatuek. Ja-
rraipen zabala izan zuen deial-
diak, eta Euskal Herrian txoko
gutxi geldituko ziren Egunkaria
aurrera leloa beren egin gabe.   

Elkartasuna biltze horretan, al-
derdi eta eragileekin bilerak egin
zituzten langileek eta haien babe-
sa lortu zuten. Eusko Legebiltza-
rrean gaia eztabaidatu eta Egun-
karia«berehala zabaltzeko» eska-
tu zuten PP eta PSE ez beste alder-
di guztiek, eta Europako Legebil-
tzarreraino iritsi zen salaketa.
Eneko Bidegain eta Jose Mari Pas-
tor langileak Bruselan izan ziren,
eta bilerak egin zituzten hainbat

Herri oso baten
elkartasuna

Herrialde Katalanetan ia-ia Euskal
Herriaren pareko elkartasun uholdea

Beroa izan zen Herrialde Kata-
lanek Euskaldunon Egunkaria-
ren itxieraren aurka erakutsi
zuten jarrera,eta gauza bera
gertatu da epaiketaren garaian
ere.Elkartasun ekimen ugari
egin ziren orduan eta orain,
Plataforma per Egunkaria ba-
tzordeak antolatuta.Inkomu-
nikazioko bost egunak pasatu
eta hamar egunetara Bartzelo-
nako Pi-ko Andre Mari elizan
hitzaldia eman zuen Martxelo

Otamendik.Lepo bete zuen
eliza kolore,adin eta pentsa-
mendu askotako jendeak.
Kanpoan ere geratu ziren ba-
tzuk.Txaloka hartu zuten Ota-
mendi,zutik.Handik aurrera
etorri zen elkartasun uholdea-
ren adibide bat besterik ez zen
izan hori.Hainbat hitzaldi
eman zituzten,elkarrizketak
komunikabideetan...Hasiera-
ko garaietan,azken hilabetee-
tan bezala.

Jende  uholdea bildu zen ‘Egunkaria’ itxi eta handik bi egunera Donostian.

2003ko otsailaren
20an, goizeko lehen
orduetatik lehertu zen
elkartasun uholdea

Auziak iraun duen zazpi
urtean gehiago edo
gutxiago, etengabea
izan da elkartasuna



2010eko otsailaren 2a. Egunkaria auziko epaiketa
amaituta, bost epaituak Andoainera iritsi ziren. Madrilgo
elkartasun batzordeko kideek emandako lore sorta ekarri
zuten beraiekin. BERRIA

2010eko otsailaren 10a. Egunkaria auzia salatu zuten
hainbat eurodiputatuk Estrasburgon, Europako
legebiltzarrean. Prentsaurrekoan, beraiekin batera agertu
zuen Martxelo Otamendi ere. BERRIA

2010eko otsailaren 25a. Espainiako Auzitegi Nazionaleko
Fiskaltzaren tesiekin bat egin, eta absoluzioaren alde agertu
zen Eusko Legebiltzarra. PSE-EEren, EAJren, Aralarren eta
EBren babesa lortu zuen testuak. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS
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legebiltzarkiderekin. Berdeak-
ALE (Europako Aliantza Librea)
taldeak prentsaurrekoa ere eman
zuen gertatua salatzeko. Osoko
bilkuran Egunkaria erakutsi zu-
ten legebiltzarkide batzuek pro-
testa gisara, eta Koldo Gorostiaga
EHko Eurodiputatuak hitzezko
salaketa ere egin zuen.

‘Egunkaria’-ren beharra
Sumarioak ekarri zuen guztiaren
kontrako adierazpen publiko uga-
ri egin ziren egun haietan. Kultur
munduan aritzen diren musikari,
aktore, idazle, bertsolari eta aba-
rrek Egunkaria-ren beharra zute-
la aldarrikatu zuten; eta gauza
bera egin zuten kirolariek ere.
Beste hedabide batzuetatik —
Euskal Herrikoak zein kanpoko-
ak— etorritako elkartasuna ere
azpimarragarria izan zen. Muga-
rik Gabeko Kazetariak erakunde-
ak salatu egin zuen itxiera, eta
gauza bera egin zuen MIDAS Eu-

ropako Hizkuntza Minorizatueta-
ko Egunkarien Elkarteak ere.

Adierazpen publikoez harata-
go, Egunkaria aurrera aldarria
agertzen zen ekitaldi publikoetan
ere: pilota partidak hasi aurretik
pankartak atera zituzten pilota-
riek, baita eskubaloi jokalariek,
errugbikoek, herri kiroletan ari-
tzen direnek eta beste hainbatek
ere. Madrilen banatzen diren Max
sarietan Egunkaria aurrera! elas-
tiko urdinarekin joan ziren Josu
Kamara eta Mikel Martinez; eta
Fermin Muguruzak ere hala jaso
zuen, Madrilen, euskarazko abes-
tirik onenari ematen zioten saria.
Kontaezinak dira, modu xume ho-
rretan egin ziren elkartasun adie-
razpenak. 

Epaiketaren kari,berriz ere
Herriz herri sortu ziren batzorde-
ak desagertu egin ziren BERRIA

sortzearekin bat. Egunkaria auzi-
ko epaiketa egin egingo zutela ira-

garri zutenean, ordea, berriz sor-
tu ziren batzorde horietako asko.

Ezinbestekoa zen lana egin du-
te epaiketarako beharrezkoa zen
dirua batzen. Elastikoak eta bono
laguntzak saldu  dituzte, eta baz-
terrik bazter zabaldu dituzte
Egunkaria libre! kartelak. Gaia
berriz gizarteratu eta auzipetuei
babesa emateko lan handia egin
dute. Haiek antolatu zituzten
abenduaren 19an Bilbon egin zen
manifestazio handirako autobu-
sak ere, Bizkaiko hiriburuko kale-
ak gainezka jarriz.

Herritar xumeek ez ezik, hain-
bat alorretako jende ezagunek ere
hartu dute ekimena. Sei hilabe-
tez, astero-astero elkarretaratze-
ak egin dituzte, Egunkaria libre!
lelopean, hainbat sektorek deitu-
ta: Zinema ingurukoek, kirola-
riek, musikarek, idazleek, bertso-
lariek, sindikatuetakoek, alder-
diek, sukaldariek, justizian ari-
tzen direnek, kazetariek...

Hainbat ekimen, epaiketako gastuei
aurre egiteko dirua biltzeko

Egunkaria auziko epaiketako
gastuei aurre egiteko dirua bil-
tzeko xedez sortu zen Egunka-
ria Epaiketa taldea,eta lan ho-
rretan ari da oraindik ere.Kon-
tu korronteak ireki zituzten
herritarrek eman nahi zuten
diru biltzeko,eta hainbat artis-
ten laguntza ere jaso zuten.
Nestor Basterretxeak,Koldo-
bika Jauregik,Xabier Egañak,
Jose Luis Zumetak,Jesus Mari
Lazkanok eta Xavier Morrasek

eman zituzten artelanak ba-
natu zituzten,diruaren truke.
Diru bilketako taldea,Ramon
Labaienek,Pedro Miguel Etxe-
nikek,Lontxo Oihartzabalek,
Txaro Arteagak,Iñaki Zubilla-
gak,Juan Jose Pujanak,Anje-
les Iztuetak,Juan Ramon Ge-
barak,Jesus Mari Mujikak,Ra-
muntxo Camblongek,Juan
Maria Ollorak,Xabier Retegik
eta Jose Mari Arratek osatu
zuten.

Eko Auzitegi Nagusiko Magistra-
tua, Jonan Fernandez Elkarriko
koordinatzaile nagusi ohia, Juan
Miguel Arregi Jesusen Lagundi-
ko probintziala eta Fermin Mugu-
ruza musikaria. 

Auzipetuek beraiek Egunka-
riaren Alde elkartea sortu eta
denbora gutxira, 2005eko martxo-
aren 19an sortu zen Babes Taldea.
Auzipetuen errugabetasuna alda-
rrikatu eta auzia ixteko helburuz
sortu zen Egunkariaren Alde el-
kartea, eta izenak berak esaten
duen bezala, hari babesa zein la-
guntza emateko, Babes Taldea.

Hainbat ekimen egin zituzten
Babes Taldekoek, bai beren kasa
eta baita Egunkariaren Alde el-
kartearekin elkarlanean ere. Ba-
bes taldea sortu aurretik ere hain-
bat ekimen egin zituzten lagun
horiek. Esate baterako, 2004ko
abenduan auzipetze autoa jaso-
tzera auzipetuekin batera Espai-
niako Auzitegi Nazionalera joan
ziren,  gehienak. Babes Taldeko-
ak izango ez ziren beste batzuk ere
izan ziren Madrilen. Esate batera-

ko, Vilawebeko zuzendari Vicent
Partal, Mertxe Colina ABko ele-
duna, Begoña Lasagabaster or-
duan EAko ordezkaria Espainia-
ko Diputatuen Kongresuan eta
Koldo Tellitu Partaideko lehenda-
karia.

2006ko urrian ere egin zuten au-
zipetuei babesa eskaintzeko eki-
taldia. Bilbon batu ziren hainbat
aurpegi ezagun, eta auzi horretan
«justizia egiteko modu bakarra»
auzia bera ixtea dela aldarrikatu
zuten. Garai hartan auziarekin
aurrera jarraitu edo artxibatu
erabaki behar zuen Auzitegiak.

Epaiketa egitea erabaki zuten
ordea, eta ekitaldi gehiago antola-
tu behar izan zituen Babes Talde-
ak. 2008ko otsailaren 13an egin zu-
ten horietako bat, Bilbon. Urtebe-
te beranduago Madrilen egin zu-
ten ekitaldia, eta aurtengo urta-
rrilean, berriz, kultura, kirol,
sindikalgintza, politikagintza eta
gizarte gaietako  200 eragiletatik
gora batu zituzten Arantzazun,
epaitzen ari ziren bost auzipe-
tuentzat absoluzioa eskatuz.

Babes Taldea, ‘Egunkaria auzia’
ixteko indarra egiteko makina
O. Elduaien 

Sortze beretik hasi zen Egunka-
ria auzia ixteko indarra egiten
Egunkariaren Alde elkartearen
Babes Taldea. Lehen agerraldian
auzia bertan behera utzi eta auzi-
petuei «eskubide guztiak itzultze-
ko» eskatu zuten taldeko kideek.
Hamasei lagun ezagunek osatu
zuten taldea: Carlos Garaikoe-
txea Eusko Jaurlaritzako lehen-
dakari ohia, Xabier Arzallus EAJ-
ren EBBko buru ohia, Koldo Go-
rostiaga EHko europarlamentari
ohia,  Jose Elorrieta ELAsindika-
tuko idazkari nagusi ohia, Rafa
Diez LAB sindikatuko idazkari
nagusi ohia —gaur egun espetxe-
an dago—, Jesus Uzkudun CCOO-
ko Euskadiko exejutiba naziona-
leko kidea, Bernardo Atxaga idaz-
lea, Jean Haritxelhar Euskal-
tzaindiko lehendakari ohia, Lau-
ra Mintegi idazlea zein Pen
Clubeko lehendakari ohia, An-
txon Lafont enpresaburua, Balta-
sar Errazti Confebaskeko lehen-
dakari ohia, Garbiñe Biurrun EA-

ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS



Egunkaria Sortzen taldearen bilera. Mahai buruan, Txema Auzmendi, Joan Mari Torrealdai eta

Joxemi Zumalabe. BERRIA

‘Argia’-ren erredakzioan ‘Egunkaria’-ren 0. zenbakia egiten, 1990eko uztailaren 14an. Besteakbeste, Pablo Sastre, Nerea Azurmendi, Jexux Mari Zalakain, Iñaki Uria eta Garbiñe Ubeda. BERRIA

Iñaki Uria, Martin Ugalde eta Joan Mari Torrealdai, 2000. urteko abenduaren 6an, ‘Egunkaria’-ren

10. urtemuga ospatzeko ekitaldian. BERRIA

‘Euskaldunon Egunkaria’-ren erredakzio nagusia Andoainen, 2002. urtean, itxi baino urtebetelehenago. BERRIA
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Sortze beretik, euskaraz eta euskararentzat
lan egin zuen ‘Euskaldunon Egunkaria’-k.
Euskaratik sortu zen, eta elkartasunetik.
«Pluraltasuna» izan zuen xede nagusi.

Oihana Elduaien 

H
erri hau sortzen segi deza-
gun / euskaratik ta euska-
raz», esaldiarekin amaitu
zuen Maialen Lujanbiok

BECen Euskal Herriko bertsolari
txapela buruan zuela bota zuen agu-
rra. Horixe da Euskaldunon Egunka-
ria-k sortze beretik egin nahi izan
zuena. Euskaratik sortua zen, euska-
raz eta euskararentzat egina. Euska-
raren herria zuen eremu, eta herri
anitza dela jakitun, «pluraltasuna
eta proiektuaren independentzia»
zaintzeko eginahalak egin zituzten
arduradunek. Bai baitzekiten euska-
raren herria anitza dela, eta euska-
razko egunkari bakarra haientzat
guztientzat erakargarri egiteko hel-
burua baitzuten. 

Zuri beltzean ikusi zuen argia
Egunkaria-k 1990eko abenduaren
6an. 32 orri besterik ez zuen Lasarten
egiten zuten egunkari hark. Hobe-
kuntza txiki bat izan zuen 1992ko
martxoaren 10ean: azalean kolore
gorria sartu, eta 40 orri egiten hasi zi-
ren. Lan taldearentzat leku falta ara-
zo bihurtzen hasi zen, eta erredak-
zioa Andoainera aldatu zuten 1994ko
abenduan. Gero, Martin Ugalde kul-
tur parkea eraiki zutenean, hor egin
zuen Egunkaria-k erredakzio berria,
eta hantxe aritu zen lan taldea, harik
eta 2003ko otsailaren 20an Guardia
Zibilak betiko itxi zuen arte.

Ordurako Andoainen zirela,
1995eko urriaren 21ean jauzi handi
bat eman zuen Egunkaria-k, kolorea
sartuz. Egunerokoaerabat berritu zu-
ten, eta 50 orritik gorako eskaintza
egiten hasi ziren. 1999an, gehigarrien
bidez informazio berezitua ematen
hasi ziren, beste urrats bat eginez:
Unibertsitatea, Barkatu Ama gazteen-
tzako gehigarria, mendiari loturiko

Mundu Mira, kultura gaiak jasotzen
zituen Begia, haurrentzat eta haurre-
kin osatutako Xingola, igandetan ar-
gitaratzen zen Kazeta... 64 orritako
egunkaria egiten zuten ordurako.

Babes zabala, sortzetik
Euskararen herriaren aniztasuna-
ren erakusle zen euskarazko egune-
roko bakarra bultzatu eta garatzeko
eratu zuten Egunkaria Sortzen el-
kartea. 1990eko urtarrilaren 21ean
Donostiako Udalaren Euskal Txoko-
an egin zuten bileran sortu zen, ofi-
zialki. Euskal kulturaren eremuan
lanean aritzen ziren 75 lagunek osa-
tu zuten talde eragilea, eta guztiek
ere maila pertsonalean hartu zuten
parte ekimenean.

Baina erditze hori baino lehenago
ere ernaltzen ari zen proiektua. Bi bi-
lera egin zituzten aurretik. 1989ko
azaroaren aurrenean egin zuten au-
rreneko bilera, Donostiako Joxemiel
Barandiaran lizeoan. Euskarazko
egunkariaren gaia pil-pilean egon
zen 80ko hamarkada osoan, eta ezta-
baida horri forma emateko asmoz,
Euskal Kulturaren Batzarrak (EKB)
deituta egin zuten bilera hura. Eus-
karazko egunkariaren aldeko firma
bilketa bat abian jartzea erabaki zu-
ten batetik, eta egitasmoa euskalgin-
tzako sektore zabalagoetara heda-
tzeari ekitea, bestetik.

Bidea egiten hasita zirela, Duran-
goko Azokan egin zuten beste bilera
bat, bigarrena, hilabete geroago, eta
han finkatu zituzten sortzekotan zi-
ren egunkariaren ezaugarri nagu-
siak; hain justu, gero, Euskaldunon
Egunkaria-ren 11 printzipioak
bihurtu zirenak. Hirugarren bileran
sortu zen Euskaldunon Egunkaria,
eta Egunkaria Sortzenek egindako
lanari esker, babes handia jaso zuen
proiektuak. Euskalgintzako erakun-
deak, alderdi politikoak, sindika-
tuak, gizarte erakundeak... guztiak
zeuden sokatik tiratzeko prest. 185
herri batzorde sortu ziren 143 herri-
tan, eta 3.000 lagun inguru aritu ziren
lanean.

Egunerokoaren proiektua finan-
tzatzeko akzio salmenta jarri zuten
abian, herriz herri, eta garaiko 50 mi-
lioi pezeta inguru (300.000 euro) bildu
zituzten. Hala, behar adina diru bil-
du, eta proiektua abian jarri zuten.
Euskararen herritik Egunkaria sor-
tzeko adina diru lortu zutela ospatze-
ko, jaialdi erraldoi bat egin zuten uz-
tailean Donostiako belodromoan.

pEuskaltzalea.
pNazionala.
pBaterakoia.
pZabala.
pAlderdiekiko independentea.
pErderazko medioekiko inde-
pendentea.
pEz instituzionala.
pDiruz lagundua.
pMilitantea.
pProfesionala.
pBerria.

11 printzipioak

Euskaratik
eta euskaraz


