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IZENA : ETXERAT  ELKARTEA

HELBIDEA: Perkaiztegi kalea 11
(etxeratlagun@etxerat.info)

HERRIA: 20120 HERNANI

Udalbatzak, bi mila eta hogeita bateko urtarrilaren hogeita zortzian, Ohiko Osoko
Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu  zuela jakinarazi nahi dizut:

15. ETXERAT ELKARTEAREN MOZIOA.  

Mozioak honela dio:

“38  eta  16 urte  betetzen  dira  gure  bizilagunak  ziren  Arantza  Amezaga  eta  Rosa
Amezaga alde batetik eta Leo Esteban Nieto bestetik, euskal presoei zein haien senide
eta gertukoei  espetxe politikak  ezartzen dieten urrunketa  politikaren  testuinguruan  hil
zirela .

1982-09-09an Madrideko Auzitegi Nazionalatik bueltan, preso zegoen bere senidea Luis
Francisco  Maria  Amezagaren  epaiketatik  ,  herri  honetako  auzotarrak  ziren,  Arantza
Amezaga eta Rosa Amezaga,  bizia galdu zuten errepidean jasandako istripu batean.

2004-06-04an Puerto de Santa Mariako bidean preso zegoen bere senidea Esteban
Esteban  Nieto  bisitatzetik  zetorrela  herri  honetako  auzotarrak  ,  Leo  Esteban  Nietok,
errepidean jasandako istripu baten ondorioz bizia galdu zuen

Heriotza hauek ez ziren kasualitatea izan. Arantza  Amezaga eta Rosa Amezagak , 436
kilometroko bidaia  egin beharko zuten Audientzia Nazionalera  iristeko,  eta beste 436
kilometro etxera itzultzeko; 
Leo Esteban Nietok , Berrogei minutuko bisita egin ahal izateko, 1004 kilometroko bidaia
egin beharko zuen espetxera iristeko, eta beste 1004 kilometro etxera itzultzeko; bidai
luzeak  egitea  aukera  bakarra  dute  presoen  senide  eta  lagunek  bisita  eskubidea
bermatzeko,  duela hiru hamarkada frantziar eta espainiar estatuetako gobernuek euskal
presoen aurkako urruntze politika martxan jarri zutenetik.

Geroztik, beraien senide eta lagunek milaka kilometro egiten dituzte astero errepidean.
Oraingoz, dokumentuekin egiaztatutako 344 kotxe-istripu gertatu dira; urrunketak 1.000
kaltetu eta zauritu inguru eta 16 hildako eragin ditu.

Memoria ariketa egitea guztiz beharrezkoa dela uste dugu, antzinako espetxe politika hau
atzean  uzteko  garaia  da,  ezinbestekoak  diren  oinarriak  behin  betiko  sendotzearekin
batera, horrelakorik berriro ez gertatzeko aitortza ariketa egitea ezinbestekoa iruditzen
zaigu.
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Hori dela eta, hurrengo erabakiak adosten ditu Udal honek:

 
1.-  Madriden  urrunduta  zegoen  senide  preso  baten  epaiketara  zihoaztenean,

urrunketa  politikak  eragindako  trafiko  istripu  batean  hil  ziren  Arantza eta  Rosa
Amezagaren, senideek pairatutako sufrimendua aitortzen du instituzio honek.

Puerto  de  Santa  Marian  urrunduta  zegoen  preso  bat  bisitatzera  zihoanean
urrunketa politikak  eragindako trafiko istripu baten ondorioz hil zen Leo Esteban Nietoren
senideek pairatutako sufrimendua aitortzen du instituzio honek

 
2.- Espetxeko Lege Orokorraren birgizarteratze printzipioak jarraituz, askatasuna

kentzeko  zigorra  dutenen  deserrotzea  ekiditeko  urrunketaren  espetxe  politikarekin
desadostasuna adierazten du udaletxe honek, eta era berean, ETAren desagerpenak
ekarritako garai  berriekin bat eginez,  espetxe politika berri  baten beharra ikusten du,
zigortuak zigorra errotze sozial  eta familiarretik  gertu betetzea ahalbideratzen  duena,
horrela  haien  senideekin  duten  harremana  erraztuz  eta  adingabeko  seme-alaben
eskubideak defendatuz, haien ongizatea bermatzeko.   

3.- Preso dauden pertsonak urruntzea haien senide eta lagunei ezarritako zigor
gehigarritzat hartzen dugu. Hori dela eta, espetxe politika honekin premiaz amaitzeko
eskaera egiten dugu, Arantza Amezaga ,Rosa Amezaga eta Leo Esteban Nieto heriotza
bezalako gertaerak berriz ere gerta ez daitezen. 

4.- Legedi arrunta eta normalizatutako espetxe politika bat aplikatuz, beste neurri
batzuekin batera, presoen problematikari erantzun bat ematea elkarbizitza demokratiko
bat eraikitzeko kontutan izateko ekarpena litzatekeela uste du udaletxe honek.”

Udalbatzako bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal,  Begoña Tolosa Mendia,  Nerea Letamendia
Belloso,  Patxi  Amantegi Zubiria,  Joseba Koldo Ormazabal   Lopez,  Egoitz  Sorozabal
Iturain, Xabier Balerdi Tolosa, Izarne Iglesias  Garcia de Iturrospe,  Andu Martinez de
Rituerto Arregui, Kristina Pelaez Errazkin, Aitana Amondarain Esquisabel, Aitzol Garcia
Azurmendi,  Olatz  Artola  Apezteguia,  Ander  Figuerido  Zubiria,  Garbiñe  Marzol
Ormazabal, Xabier Martinez Quinquilla eta Jose Mª Villanueva Telleria.

Beraz, Udalbatzak aho batez onartu du Etxerat elkarteak aurkeztutako mozioa. 

Hau guztia adierazten dizut, Tolosan, bi mila eta hogeita bateko otsailaren lauan.

Idazkaria

Begoña Garmendia Vazquez
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