
      

                            

 

 
     

 

EAJ-PNV GASTEIZ ETA EH BILDU UDAL TALDEEK PRESO 

GAIXOEEI BURUZ AURKEZTEN DUTEN MOZIOA 

 

Gasteizko Udal Plenoak 2012ko abenduaren 28an, EAJ-PNV, PSE-EE eta EH 
Bilduren aldeko botoekin, mozio bat onartu zuen arrazoi humanitarioengatik eta 
indarrean den legeria zorrotz betez, momentu hartan larriki gaixo eta preso zeuden bi 
gasteiztarren askatasuna eskatuz. Mozio honek sektore sozial, politiko eta kultural 
ezberdinetako hiritar askoren babesa jaso zuen, baita gure hiriko osasun publiko eta 
pribatuko hainbat profesionalena ere. Konkretuki hauek izan ziren mozioak biltzen 
zituen puntuak eta pleno honek onartu zituenak: 

 

1. Gasteizko Udalak eskatzen du, arrazoi humanitarioengatik eta indarrean den 
legeria zorrotz betez, larriki gaixo dauden Vitoria-Gasteizko Gotzone Lopez de 
Luzuriaga eta  Jose Ramon Lopez de Abetxuko  presoen askatasuna. 

 
2. Gasteizko Udalak eskatzen du beraien askatasuna ahalbidetzen den bitartean, 

euren jaioterritik gertuen dauden espetxeetara eraman ditzaten, laguntza 
mediku egokia jaso dezaten eta ahal den heinean beraien eta beraien senideen 
sufrimendua arintzeko. 

 
3. Gasteizko Udalak akordio hau Audientzia Nazionaleko Espetxe- Zaintzako 

Epaitegi Nagusira eramango du, honen jurisdikziopean aurkitzen baitira 

aipatutako pertsonak.  
 

Gotzone Lopez de Luzuriagaren kasuan, pasa den azaroan atera zen kartzelatik baina 
ez Audientzia Nazionaleko Espetxe- Zaintzako Epaitegi Nagusiaren esku hartzeagatik 
edota bere osasun egoera ezagututa espero zitekeen bezala,  Espainiako beste 
instantzia judizial baten lanaren ondorioz, ez, Europako Giza Eskubideen Auzitegiak 
“Parot Doktrina” eten izanaren ondorioz baizik.  
 
Bestalde eta mozioa onartu zenetik 15 hilabete pasa ondoren, zoritxarrez egiazta 
dezakegu Jose Ramon Lopez de Abetxukoren egoerak ez bakarrik ez duela inongo 
aldaketarik izan, baizik espetxean egon izateak objetiboki bere osasun egoera okertu 
duela. Garrantzitsua da gogoratzea egun  Jose Ramonek 64 urte dituela eta 
espetxean 24 urte daramatzala, eta urte guzti hauetatik gehienak gaixorik bizi behar 
izan dituela.  
 



      

                            

 

 
     

Gaur egun Abetxukok, kardiopatiaz gain, bere egunerokotasunean eragin zuzena 
duen beste endekapenezko gaixotasun ezberdinak pairatzen ditu eta honek modu 
garrantzitsuan bere kartzelako bizimodua pobretzen  du. Egoera honek hausnarketa 
etiko bat egitera bultzatzen gaitu, izan ere, askatasun gabezia ez ezik baita modu 
duinean bizirautea galarazten duen edozein zigor judizial giza eskubideen eta espetxe 
politika humanitarioen kontrakoa da. 
 
Uste dugu gasteiztarron udal ordezkariek giza eskubideenganako errespetua gailendu 
behar dutela beste guztiaren gainetik eta espetxean dauden pertsonek giza eskubide 
hauen subjektu direnaren bermatzaile behar dutela izan, inongo trabarik gabe. 
 
Honegatik guztiagatik ulertzen dugu, behean sinatzen dugunok, orain dela 15 hile 
onartutako mozioak legitimitate osoa bazuen, orduan indarrean zegoen legediarekin 
eta giza eskubideen defentsarekin guztiz koherentea bazen, gaur egun arrazoiak 
nagusitu besterik ez direla egin.  
 
Gogoeta guzti hauek oinarrian izanik, behean sinatzen dugunok Vitoria- Gasteizko 
Udalari mozio hau aurkezten diogu onartu dezan:  
 

1. Gasteizko Udalak eskatzen du, arrazoi humanitarioak direla medio eta 
indarrean dagoen legeria zorrotz betez, Vitoria- Gasteizko Jose Ramon 
Lopez de Abetxuko larriki gaixo dagoen presoaren askatasuna, baita 
antzeko egoera aurki daitezkeen beste preso gasteiztarrena ere.  

 
2. Gasteizko Udalak eskatzen du beraien askatasuna ahalbidetzen den 

bitartean, Zaballako espetxera eraman dezatela, laguntza mediku egokia 
jaso dezan euskal osasun sisteman eta ahal den heinean bere eta bere 
senideen sufrimendua arintzeko. 

 
3. Gasteizko Udalak akordio hau Audientzia Nazionaleko Espetxe- Zaintzako 

Epaitegi Nagusira eramango du, honen jurisdikziopean aurkitzen baita 
aipatutako pertsona.  

 

Gasteizen, 2014ko uztailaren 3an 
 

 
       

 
Gorka Urtaran      Kike Fernández de Pinedo 
Portavoz G. EAJ-PNV     Portavoz G. EH BILDU GASTEIZ 


