UDALAREN PREMIAZKO BILKURAREN AKTA
BERTARATUAK
alkate-udal burua
BEGOÑA BALERDI URDAMPILLETA
zinegotziak
OIER MINTEGI ZEBERIO
LOURDES SARASOLA ETXEBERRIA
JUAN JOSE GOGORZA BALERDI
FRANCISCA ZUBELDIA LULUAGA
JOSEFINA ALTUNA AZURMENDI
IDAZKARIA
ANA JESUS ZABALA GARMENDIA

Lizartzan, 2013ko azaroaren 18an,
arratsaldeko 19:00etan, eta Udaleko alkate
udalburua, Begoña Balerdi Urdampilleta
izanik, Udaletxeko Bilkura Aretoan bildu
dira alboan adierazitako zinegotziak.
Bilkuraren fede ematen du Ana Jesus
Zabala Garmendia, udal-idazkari-kontu
hartzaileak.
Bilkurari hasiera eman dio presidenteak,
eta hauek izan dira jorratutako
GAIAK

LEHENA. PREMIATASUNAREN JUSTIFIKAZIOA
Alkateak, hitza harturik, dio:
Premiatasunezko bilkuraren justifikazioa, hainbat mozio epean onartu beharra da.
Premiatasunezko bilkura egiteko proposamena, aztertu eta eztabaidatu ondoren, aho
batez onartua izan da.
BIGARRENA. MOZIOA. SEVILLA II ESPETXEAN, GOSE GREBAN DAUDENEI
ELKARTASUN ADIERAZPENA
MOZIOA, LIZARTZAko UDALAREN OSOKO BILKURARI AURKEZTUA
ZIOEN AZALPENA
Etxerat, euskal preso politikoen senideen elkarte den heinean, behin eta berriz
salatu du sakabanaketa politika. Sakabanaketak, euskal presoak euren ingurune
sozial, kultural eta afektibotik ehunaka kilometroetara egoteaz gain, bestelako egoerak
errezten dituen markua osatzen duelako: erasoak, isolamendua eta, espetxeraturik
dauden pertsonei eragiteaz gain, guri ere, euren senide eta lagunoi eragiten diguten
bestelako eskubideen urraketak.
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Gure Elkarteak azkeneko bi urteetan espetxeetan ematen ari den
tentsionamenduaren areagotzea eta espetxeko bizi-baldintzen okertzea salatu du,
ETAren ihardueraren bukaeraren berriarekin kointziditu izan duena. Oso kezkagarritzat
eta larritzat jotzen dugu egoera hau, bai gure senideei eragiten dien heinean, baita
jokaera honek azalerazten dituen interes politikoengatik.
Marku honetan kokatzen dugu Sevilla II-ko espetxeko kasu zehatza, zeinek
bertan espetxeratuak dauden gure senideak mugagabeko gose greba batera behartu
dituena.
Gose greba iragan urriaren 28an hasi zuten, eta dagoneko 17 egun daramazkite.
Gose greba hau, zein espetxean egiten den beste edozein ulergaitza da, ez bada
presoek euren burua behartua ikusi dutelako muturreko egoera batean, non aurre
egiten saiatzen ari diren arazoen aurrean bestelako konponbideak erabat agortuak
daudenean.
Sevilla II-ko espetxeko kasuan, euskal presoen zein beste preso sozial batzuen
greba eragin duena, duela lau urtetatik hona luzatzen den tentsionamendu baten
ondorioz dator. Egoeraren larritasuna handitzearen harira espetxe zuzendaritzarekin
izandako elkarrizketa eta saiakerek, egoera bera luzatzea besterik ez dute lortu,
konponbiderako inongo aurreikuspenik gabe.
Haien aldarrikapenak eskubide oinarrizkoenetan oinarritzen dira, berezkoak
dituzten eskubide batzuk, baldintzetara edo ordainetara lotu ezinekoa. Espetxea da
hain zuzen ere haien segurtasuna, haien osotasun fisikoa, haien osasuna eta
dagozkien eskubideak zaindu behar dituena; beraz, erabateko ardura du eskubideen
urraketa jarraiei eta sistematokoei dagokienez.
Nahiz eta egungo legerian zein espetxe-arautegian isolamendua oso egoera
zehatzetarako gordetzen den neurri bat izan (bai erregimenari dagokionez, zein zigor
neurri bezala), eta mugatua izan behar duen, gure senide eta lagunei bizi-erregimen
gisa aplikatzen zaie, mugagabeko iraupena duena.
Sevillako espetxean gure senideek dagoeneko lau urte daramazkite
isolamenduan, inongo iharduererako aukerarik gabe, eta salbuespenezko neurriak
biziz. Bi egunetik behin, 26 ordu pasatzen dituzte jarraian ziegan.
Aipatutako guztiagatik, LIZARTZAko Udalbatza honi honako HITZARMEN
hauekin bat egiteko eskatzen dugu:
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1.- Espainiako gobernuari sakabanaketa politikaren amaiera eskatzea. Izan ere,
sakabanaketak presoa bere ingurune sozial, kultural eta afektibotik milaka
kilometrotara urruntzeaz gain, erasoak, isolamendua eta bestelako eskubide
urraketak ahalbidetzen ditu. Eskubide urraketa hauek presoei eragiteaz gain, senide
eta lagunei ere zuzenean eragiten dietelarik.
2.- Sevilla II espetxeko zuzendaritzari eta Espainiako Espetxe Erakundeetako idazkari
nagusiari herri honetako biztanle den GARIKOITZ ETXEBERRIA GOIKOETXEAk
eta bertan dauden beste euskal presoek pairatzen dituzten muturreko bizibaldintzekin amaitzeko eskatzea. Udal honek hitz hartzen du berehala aipatu
ditugun organo hauekin telefono bidez harremanetan jarri eta mozio honen berri
emateko.
3.- Oinarrizko giza eskubideen errespetua defendatzen dugun heinean, bat egiten
dugu presoen eta euren senideen eskaerekin:
.- Mugagabeko isolamenduarekin amaitzea
.- Euskal preso politikoak batera egotea
.- Oinarrizko eskubideak errespetatzea
.- Etengabeko jazarpen eta erasoekin amaitzea
4. - LIZARTZAko Udalak herritarrei mozio honen berri eman eta giza eskubideen eta
bakearen defentsan antolatzen diren dinamiketan parte hartzera gonbidatuko ditu.
Sevilla II espetxea, Gose Greban daudenei elkartasun adierazpena, aztertu eta
eztabaidatu ondoren, aho batez onartua izan da.
Eta beste gairik ezean, alkateak amaitutzat eman du bilkura, arratsaldeko
19:30etan, eta nik, idazkari naizen aldetik, horren fede eman dut.
ALKATEAK
Izpta: Begoña Balerdi Urdampilleta

IDAZKARI-KONTU HARTZAILEAK
Izpta: Ana Jesus Zabala Garmendia
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