
Euskal Herrian 2010eko irailaren 14an Ezker Abertzalearen aurkako polizia 
operazioan atxiloturiko bederatzi euskal herritarren tortura testigantzak.

Eneko Compains (Valentziatik Iruñeara bueltan zela autobusean atxilotua):

Autoan Madrilera bidean dela buruan poltsa jarri diote arnasarik gabe uzteraino. Burua 
makurtuta egin du Madrilerako bidea, oso postura deserosoan.
Behin Madrilera eramanda  gela ilun batean eduki dute denbora luzez, eta bertatik 
ateratzean  beti izan du antifaza jarria.
Psikologikoki jasan duen jazarpena oso gogorra izan da, bere senideen inguruko 
mehatxuak izan ditu, bere bizitza pertsonalarekin sartu dira. Oihu ugari egin dizkiote eta 
zarata ugari entzun ditu inkomunikaturik egon den aldian.
Une batean eskuak atzean jarri arazi dizkiote eta makila bat ukitu arazi diote. Makila 
hori ba al dakien zertarako den galdetu diote, eta berarekin ipurdi ingurua igurtzi diote 
bortxatzeko imintzioak eginez.
Hainbat aldiz poltsa jarri diote buruan arnasarik gabe uzteraino.
Ariketa fisikoak egin arazi dizkiote eta postura deserosoetan egotera behartu dute.
Ez diote utzi lo egiten, orduak eta orduak eman ditu zutik.
Uko egin dio deklarazio poliziala egiteari eta honen ondoren bereganako jarrera lasaitu 
egin da.
Mediku forentseari salatu dizkio jasandako tortura guztiak. Bere buruarentzat Habeas 
Corpusa eskatu dio mediku forentseari eta handik denbora batera Espainiako Entzutegi 
Nazionaletik Habeas Corpus eskaeraren erantzuna jaso du. Erantzuna ezezkoa izan da, 
Eneko tratu txarrak jasotzen ari dela pentsatzeko nahiko elementu ez dagoela 
argudiatuta. Kontuan hartu behar da mediku forentseak Enekok salaturiko tortura 
guztiak jaso dituela bere informean. Beraz, elementuak egon bazeuden.
Epaileari esan dio ez dituela galderak erantzungo, ez bereak ezta fiskalarenak ere. Hala 
ere, tortura latzak jasan dituela salatu du bere aurrean.
Deklarazioaren amaieran honakoa esan dio Enekok Grande Marlaska epaileari: Ziur 
nago laster mota honetako atxiloketak iragana izango direla, Euskal Herriak bakerako 
bidea egingo baitu elkarrizketaren eta negoziazio politikoaren bidez.

Rosa Iriarte (Iruñean atxilotua):

Autoan Madrilera bidean dela buruan poltsa jarri diote arnasarik gabe uzteraino. Burua 
makurtuta egin du Madrilerako bidea oso postura deserosoan.
Behin Madrilen zela gela ilun batean eduki dute denbora luzez, eta bertatik ateratzean 
beti izan du antifaza jarria.
Psikologikoki jasan duen jazarpena oso gogorra izan da, bere senideen inguruko 
mehatxuak izan ditu, bere bizitza pertsonalarekin sartu dira. Oihu ugari egin dizkiote eta 
zarata ugari entzun ditu inkomunikaturik egon den aldian.
Deskarga elektrikoak jartzeko simulazioak egin dizkiote.
Ariketa fisikoak eginarazi dizkiote eta postura deserosoetan egotera behartu dute.
Poltsa jarri diote arnasarik gabe uzteraino.
Beste atxilotuei torturapean egindako galdeketak entzun arazi dizkiote.
Eskuak paretaren aurka jarri dizkiote eta bertan hauts zuri bat dagoela ohartu da. Une 
batetik bestera eskuak lokartzen ari zaizkiola konturatu da. Ondoren hauts zuria 
hanketara bota diote eta une horretan prakek pisatu egiten diotela sumatu du. Eskuetara 
ere joan zaio hautsa, eta gerora ura edan duenean,  eskuetan zuenak ahoarekin kontaktua 
izan du eta lo hartu dio ahoak.



Epailearen aurrean torturak salatu ditu eta epaileari esan dio deklarazio poliziala 
torturapean egin duela eta behartu egin dutela beraiek nahi duten hori esatera.

Joxe Aldasoro (Etxarrin atxilotua):

Behin Madrilen dela gela ilun batean eduki dute denbora luzez, eta bertatik atera 
dutenean beti izan du antifaza jarria.
Psikologikoki jasan duen jazarpena oso gogorra izan da, bere senideen inguruko 
mehatxuak izan ditu, bere bizitza pertsonalarekin sartu dira. Ohiu ugari egin dizkiote eta 
zarata ugari entzun ditu inkomunikaturik egon den aldian.
Poltsa jarri diote buruan arnasarik gabe uzteraino.
Ariketa fisikoak eginarazi dizkiote eta postura deserosoetan egotera behartu dute.
Epailearen aurrean salatu ditu jasandako torturak.

Sandra Barrenetxea (Bilbon atxilotua):

Lau egunetatik bi oso gogorrak izan direla salatu du.
Madrilera bidean auto batean sartu dute, bi Guardia Zibilen artean ezarri arazi eta 
gerritik gora biluztu egin dute. Mehatxu eta irainen artean ukimenak jasan behar izan 
ditu. Autoan zioala kolpe eta ukituen artean prakak kendu dizkiote Guardia Cibil batek 
buruan jotzen duen bitartean, besteak indarra egiten du hankak zabaldu zitzan. Bera 
hankak itxita mantentzen saiatzen da. Bidaian zehar hainbat aldiz errepikatu den egoera 
izan da honakoa.
Behin Madrilen dela gela txiki batean sartu dute. 
Kolpe ugari eman dizkiote, postura fortzatuetan edukiarazi dute. Makurrarazi eta 
zutiarazi egin dute behin eta berriz. Ariketa fisikoak eginarazi dizkiote eta postura 
deserosoetan egotera behartu dute.
Kuleroetan eduki dute. Kamiseta kendu diote eta berriz ere ukimenak jasan ditu.
Mahai batean jarri arazi dute. Gorputzaren goiko aldea mahaian apoiatu ondoren hanka 
artera ur hotza bota diote, soka batekin ipurdia bilduz eta bortxatzeko mehatxua eginez. 
Poltsa jarri dioten behin baino gehiagotan ia arnasarik gabe utziz.
Presio psikologikoak eta mehatxuak ere ugariak izan dira.
Mediku forentseari eta epaileari dena kontatu dio, jasandako torturak salatuz. 

Urko Aierbe (Donostian atxilotua):

Lehen egunean gogor torturatu dute eta ondorengo egunak lasaiagoak izan direla azaldu 
du.
Behin Madrilen zela gela ilun batean eduki dute denbora luzez, eta bertatik ateratzean 
beti izan du antifaza jarria.
Psikologikoki  jasan duen jazarpena oso gogorra izan da, bere senideen gaineko 
mehatxuak izan ditu, bere bizitza pertsonalarekin sartu dira. Oihu ugari egin dizkiote eta 
zarata ugari entzun ditu inkomunikaturik egon den aldian.
Postura fortzatuetan egotera behartu dute, kolpe ugari eman dizkiote.
Poltsa jarri diote buruan bi aldiz.
Atxilotu zutenean inolako arazorik ez zuen baina orain belaun batetik herrena dago.



Ugaitz Elizaran (Donostian atxilotua):

Behin Madrilen zela gela ilun batean eduki dute denbora luzez, eta bertatik ateratzen 
zutenean beti izan du antifaza jarria.
Psikologikoki jasan duen jazarpena oso gogorra izan da, bere senideen inguruko 
mehatxuak izan ditu, bere bizitza pertsonalarekin sartu dira. Oihu ugari egin dizkiote eta 
zarata ugari entzun ditu inkomunikaturik egon den aldian.
Poltsa buruan jarri diote arnasarik gabe utziz. Denbora gutxian poltsa sesio asko jasan 
behar izan ditu. Ez da gogoratzen zenbat aldiz egin dioten poltsa baina adierazi du gau 
batean gutxienez 20 aldiz egin diotela.
Poltsa asko estutu diote eta konortea galtzera iritsi ez bada ere lurrera erori izan da.
Buruan poltsa jarrita duela makurrarazi eta zutituarazi egin dute, poltsa estutzen joan 
zaizkio eta buruan kolpeak eman dizkiote.
Une batean, buruan poltsa duela toaila bat jarri diote buruaren bueltan, poltsa gehiago 
estutuz.
Kolpeak, postura fortzatuak, mehatxuak eta irainak ugariak izan dira.
Beste une batean gorputza goma espumarekin bildu diote, eskuak atzean lotu dizkiote, 
buruan poltsa jarri diote eta lurrean zela Guardia Zibilak gainean jarri zaizkio. Une 
batean bista galdu du.
Bere neskaren argazkia erakutsi diote atxilotua balego bezala, argazki muntaia bat 
eginda.
Epaileari eta mediku forentseari salatu dizkiote jasandako torturak.

Egoitz Garmendia (Gasteizen atxilotua):

Madrilera bidean auto batean eraman dute, uneoro makurtua izan dutelarik. Hemen hasi 
dira lehen galdeketak.
Behin Madrilera iritsita kolpeak eta poltsa sesioak hasi dira. Poltsa buruan jarri diote 
askotan eta arnasarik gabe uzteraino estutu diote.
Poltsa buruan estutua duela ur botila batekin kolpeak eman dizkiote.
Poltsa askotan egin diote, egunero, galdeketa guztietan, azken egunerarte.
Poltsa egin dioten kasu batzuetan ahoa prezintoarekin itxita izan du.
Ariketa fisikoak eginarazi dizkiote, berak gorputza lurrean etzanda utzi du eta ostikoka 
behartu dute igotzera.
Postura fortzatuetan egotera behartu dute.
Begiak antifaz batekin estalita izan ditu.
Manta batekin bildu diote gorputza eta prezintoarekin lotu, goma espumazko koltxoi 
batekin bildu dute ondoren, hankak lotu dizkiote eta hiru Guardia Zibil gainean bota 
zaizkio, bata barrabiletan saltoka, bestea buruan eta bestea hanketan.
Tortura metodo hau askotan errepikatu diote eta Egoitzek askotan galdu du konortea.
Ondoren, poltsa kendu dioten batzuetan ura bota diote ahora eta arnasarik gabe utzi 
dute.
Ziegara eraman duten batean urez busti dute goitik behera eta arropa bustiarekin egon 
behar izan du. Arropa kendu eta sikatu bitartean manta batekin tapatua egon da.
Biluztu egin dute eta makila bat uzkian sartzeko imintzioak egin dizkiote.
Barrabiletan kolpeak eman dizkiote.
Galdeketa eta tortura sesioak azken eguna arte luzatu dira.
Egoitzen ofizioko abokatuak (beste bi atxilotuena ere izan da) kexa agertu du deklarazio 
polizialaren inguruan. Atxilotuek erantzuteko denborarik ez dutela izan aipatu du eta 



galdeketak oso prestatuak zeudela gaineratu du. Bere bezeroak ezin izan dituela ikusi 
adierazi du, ez duela aukerarik izan informe polizialak ikusteko.
Egoitzek epailearen galderei erantzuteari uko egin dio. Ofizioko abokatuak galdetu dio 
ea prest dagoen bere galderei erantzuteko eta Egoitzek erantzun dio galderen arabera 
ikusiko duela. Tratuaren inguruko galderak egin dizkio eta galdetu dio ea deklarazio 
poliziala bere borondatez egin duen. Egoitzek beharturiko deklarazioa izan dela esan dio 
eta jasandako torturak azaldu dizkio.
Egoitzek jasandako torturak salatu ditu epailearen aurrean eta mediku forentsearen 
aurrean.

Aniaiz Ariznabarreta (Nojan atxilotua):

Aniaizen aurkako torturak ere bidaian hasi dira. Bi Guardia Zibilen artean jarri dute, 
esposatuta izan dute eta irain ugari jaso du.
Bidaian biluztu egin dute gerritik gora eta bularrak ukitu dizkiote, irain sexistak jasan 
dituelarik.
Lehen egunean hasi dira bere aurkako tortura sesio gogorrak.
Gorputza manta batekin bildu diote, goma espumarekin ondoren. Eserita eduki dute, 
Guardia Zibil bat gainean duela eta bost inguruan inguruan  irainka eta mehatxuka 
dituela.
Poltsa egin diote behin eta berriz eta galdeketa saio luzeak izan ditu.
Poltsa askotan estutu diote.
Galdeketa saioak eta antzeko torturak egunero izan ditu, azken eguna arte.
Antifaz batekin eduki dute, kolpe ugari jaso ditu, baita mehatxu eta presioak ere. 
Ariketa fisikoak egitera behartu dute.
Galdeketetan biluztu egin dute, bularrak ukitu dizkiote eta bitartean poltsa jarri diote 
buruan.
Azken eguna arte luzatu dira torturak, azken egunean bereziki gogorrak izan direlarik. 
Goitik behera biluztu dute, bularrak ukitu dizkiote eta alua ere ukitu diote Guardia 
Zibilek.
Mediku forentseari eta epaileari salatu dizkio jasandako torturak.

Erika Bilbao (Erandion atxilotua):

Behin Madrilen dela gela ilun batean eduki dute denbora luzez, eta bertatik ateratzean 
beti antifaza jarrita izan du.
Psikologikoki  jasan duen jazarpena oso gogorra izan da, bere senideen gaineko 
mehatxuak izan ditu, bere bizitza pertsonalarekin sartu dira. Oihu ugari egin dizkiote eta 
zarata ugari entzun ditu inkomunikaturik egon den aldian.
Kolpeak eman dizkiote eta postura fortzatuetan egotera behartu dute.
Askotan jarri diote poltsa buruan arnasarik gabe uzteraino.
Elektrodoak jartzearekin mehatxatu dute.
Epailearen aurrean salatu ditu jasandako torturak.



EUSKAL HERRIKO AMNISTIAREN ALDEKO MUGIMENDUAREN IRAKURKETA:

Bederatzi militante independentistek jasotako torturak Espainiako Barne Ministerioan erabaki 
eta disinatuak izan direla argi dugu. Argi dugu halaber, une honetan tortura hain basatiak erabili 
izana ere erabaki politikoa izan dela. Espainiako Gobernuak Euskal Herrian irekitzen ari den 
fase berriaren aurrean errepresioa iragarri zuen, eta bortxakeria izugarria jarri du mahai gainean 
ETA erakundearen distentzio keinutik egun gutxitara. 

Espainiako Gobernuak  Euskal Herrian abian den prozesu politikoan eragin nahi du atxiloketa 
eta tortura latz hauen bidez. Espainiako Gobernuak errepresioaren apostu itsuan jarraitzen duela 
erakutsi nahi izan du. Polizia operazio honekin eta torturaren erabilpenarekin mezu politiko 
argia bidali du Euskal Herrira. Mezu honek errepresioa iragartzen du, tortura, espetxea, 
sakabanaketa eta muturreko espetxe politika. Honekin batera Ezker Abertzaleko kidegoaren 
artean benetako beldurra hedatzea bilatzen dute tortura larri hauekin, une hauetan ehunaka 
baitira antzeko polizia operazioen jomugan egon daitezkeen militante politikoak.

Atxilotuei egindako galdeketetan etengabe atera dira Euskal Herriko egoera politikoaren 
inguruko galderak, baita ezker abertzalearen barne egoeraren ingurukoak ere. Honek, Euskal 
Herrian abian den prozesu politikoaren aurrean Espainiako Gobernuak duen urduritasuna 
erakusten du. Herri honetan mugimendu politiko sakonak ematen ari dira eta Espainiako 
Gobernuak beldurra die Euskal Herrian abian diren ekimen politiko berriei. Euskal Herriko 
eragile politiko, sindikal eta sozial ugarik irailaren 11rako deituriko manifestazio zabalaren 
debekua da beste adibide argi bat.

Azken polizia operazioarekin oinarrizko giza eskubideak zapaldu ditu Espainiako Gobernuak, 
atxilotuak basatiki torturatuz. Honez gain Euskal Herrian lan politikoa egitea torturarekin, 
espetxearekin eta sakabanaketarekin zigortua dela erakutsi du.

Tortura helburu politikoekin erabiltzen da euskal militanteen aurka. Espainiako Gobernuak 
erabakitzen du tortura erabiltzea, Espainiako segurtasun indarrak dira tortura praktikan 
erabiltzen dutenak, Espainiako Entzutegi Nazionalak torturapean egindako deklarazioak froga 
bezala erabiltzen ditu herritarrak espetxeratzeko. Komunikabide eta erakunde nagusien 
isiltasunak posible egiten du tortura kasu berriak eman daitezen, tortura ezkutuko errealitate bat 
bihurtzen dutelako.

Kasu honetan ikusi dugun bezala torturaren bidez informazio politikoa lortzen dute, torturaren 
bidez egoera politikoan beraien mezua ematen dute, torturaren bidez beldurra hedatzea bilatzen 
dute.

Azken tortura kasu larri hauen aurrean Euskal Herriko Amnistiaren Aldeko Mugimenduak 
jarrera argiak eskatu nahi ditu. Erakunde politikoei, alderdiei, sindikatuei Arartekoari eta eragile 
sozialei basakeri honen aurrean konpromiso argiak hartzeko deia egiten diegu.

Bederatzi torturatuei eta beraien senideei gure berotasuna eta babesa eskaini nahi diegu une 
hauetan.

                                                                       Euskal Herrian, 2010eko irailaren 20an


