
Duela egun batzuk gure auzokide diren bi gazte, Ekaitz eta Txiki , talde 
armatuko kide izatea eta sute-terrorista leporaturik epaituak izango direla jakin izan 
dugu. Audientzia Nazional eko fiskaltzak 14 urteko espetxe zigorra eta 60.000€ -ko 
kalte-ordaina eskatzen du bakoitzarentzako, eta behin zigorra beteta, 5 urtez Gasteiz 
ez zapaltzeko debekua . Hau dena inongo froga, arrazoi zein justifikaziorik gabe. 

 
Ekaitz eta Txiki, gure auzoaren hobekuntza zein gestioan aktiboki parte hartzen 

duten gazteak dira; Gaztetxea bizitasunez betetzen lagundu dute, bertan jende 
askorekin elkartrukea izan dute, indibidualizazioan erori beharrean gure bizitzetako 
hainbat alderdi autogestionatzen ikasten dugulako. Auzo-antolakuntza ren 
adierazgarri diren hainbat ekimenetan hartu dute parte, hala nola Auzolana  frontoia 
edota Bolo-bolo  bolatokiaren (udaran udaltzaingoak suntsitu zuena) sorkuntza eta 
gestioan. Bide berean, Santa Maria fundazioak zein udaletxeak eginiko gehiegikeriak 
salatu izan dituzte, interes ekonomiko hutsengatik auzokideak desjabetu  dituztenean 
edota inorekin kontsultatu gabe erranpa mekanikoak eraikitzera jarri direnean. Goian 
bezalako proiektu giza-hezitzaileetako partaide izan dira, auzoko umeek Alde 
Zaharreko baliabideak erabiltzeko zein auzoa bere sentitzeko helburua duten 
proiektuetako partaide hain zuzen.  
Inguruan gertatzen denarekiko kezkak pentsamendu kritiko bat izatera bideratu ditu, 
eta gauzak aldatzeko gogo horiek beste gazte batzuekin biltzera eraman ditu, zehazki, 
soberan uzten digutenarekin konformatu beharrean, gizarte aske eta bidezko baten 
alde borrokatzen diharduten gazteekin. Hau al da norbait kondenatzeko aitzakia? 

 
Zoritxarrez ez dira Audientzia Nazionalak kondenaturiko lehenbiziko gazteak. 

Herri honetako gazte asko gartzelaratuak izan dira eta bidegabeko kondenak jaso izan 
dituzte egoera honen aurrean euren desadostasunak plazaratu eta antolatzeagatik. 
Kezka hauek dituzten gazteak dira errealitate politikoarekiko interes handiena 
azaleratzen dutenak, informazioz osatzen direnak, ekintza politikoan parte-hartze 
handiena dutenak eta aldaketaren alde borroka gehien egiten dutenak. Egungo eta 
etorkizuneko jendarte aktiboa osatzen dute, eta hori da hain zuzen Estatu espainolak 
errotik moztu nahi duena Euskal Herriko gazteriaren kontrako operazioen bidez. 
Eskandalu hutsa da estatu batek honelako biolentzia erabiltzea komunikatzeko 
hizkuntza gisa eta onartezina da aldi berean gizarteak hau onartzea. Dozenaka gazte 
atxilotuak, inkomunikatuak, eta gartzelaratuak izaten ari dira gobernuak zuzentzen 
duen estrategia horren baitan. 

 
Agintariek jokabide hauek jazarri eta zigortu ditzakete, baina mugimendua 

osatzen dutenen justifikazioak entzun nahi ez dituztenen arduragabekeriaren 
ikuspegitik egiten dute. Asmatu egin duten lege-antiterroristaren babespean zigortu eta 
kondenatzen gaituzte, gure eskubideen alde lan egiten dugun edota arrazoitzeko 
kapaz garen jende oro terroristatzat hartuz.  

 
Baina ez gaituzte ixilduko! Txiki eta Ekaitz bezala , gu ere gizarte-

antolakuntza modu arrazional, aske eta bidezkoago b atzuen alde egiten dugu 
lan. Horregatik eta Txiki eta Ekaitzi gure elkartas una adierazteko asmoz, datorren 

larunbatean hilak 18 Auzolana Frontoian 12.00tan bu rutuko dugun 
prentsaurrekora gonbidatu nahi zaituztegu. 

Amaitzerakoan trikipoteoa egingo dugu auzoan zehar,  eta 15.00etan 
bazkaria egongo da sorpresak tartean egongo direlar ik. Eta eguna amaitzeko, 

guatekea egongo da Gaztetxean. 
 

ALDE ZAHARRAK KRIMINALIZAZIOARI STOP!!! 


