
Λευτεριά στον   Arnaldo Otegi. Φέρτε τους Βάσκους κρατούµενους σπίτια τους     .

Πριν ̟έντε χρόνια το Βάσκικο κίνηµα ανεξαρτησίας ξεκίνησε µια ̟ρωτοφανή και φιλόδοξη συζήτηση.

Αυτή η  συζήτηση  κατέληξε  σε  µια  ξεκάθαρη δέσµευση  για  µια  α̟οκλειστικά  ειρηνική  και  δηµοκρατική

ε̟ιδίωξη της αυτοδιάθεσης της χώρας των Βάσκων. Το κίνηµα α̟ο̟οιήθηκε τη χρήση βίας και δεσµεύτηκε

στον στόχο του να λήξει η µακρά και βίαιη σύγκρουση µέσω του διαλόγου.

Τον Οκτώβριο  του  2011,  η  ΕΤΑ αντα̟οκρίθηκε  στο  κάλεσµα της  ∆ιεθνούς  Συνδιάσκεψης  για  την

Ειρήνη "Aiete"  ανακοινώνοντας τον οριστικό τερµατισµό της 50ετούς ένο̟λης δράσης της ανοίγοντας µια

διαδικασία διαλόγου.  Ο υ̟οψήφιος για  Νόµ̟ελ,  Desmond Tutu,  α̟οκάλεσε  τον  Arnaldo Otegi,  ̟ρώην

εκ̟ρόσω̟ο της  Batasuna και νυν Γενικό Γραµµατέα του ̟ολιτικού κόµµατος  Sortu ως τον "ε̟ικεφαλής της

ειρηνευτικής διαδικασίας". Ο Otegi ήταν ο βασικός ̟αράγοντας ̟ίεσης του κινήµατος της ανεξαρτησίας ώστε

να υιοθετήσει την ε̟ιχειρηµατολογία και την ισχύ του λόγου ως τα µοναδικά µέσα για να λυθεί η διαµάχη.

∆υστυχώς,  η Ισ̟ανική κυβέρνηση α̟άντησε  στις  ̟ροσ̟άθειες  του  Otegi συλλαµβάνοντάς τον,  τον

Οκτώβρη του 2009. Καταδικάστηκε σε εξίµιση έτη φυλάκισης για συµµετοχή στο ̟ολιτικό κόµµα της Batasuna

̟ου είχε α̟αγορευθεί α̟ό την Ισ̟ανική κυβέρνηση. Α̟ό τότε, ̟αρά τη λήξη της ένο̟λης δράσης της ΕΤΑ και

της α̟οδεδειγµένης δέσµευσής της στον αφο̟λισµό, τον διάλογο και τη συµφιλίωση και την αναγνώριση των

δεινών όλων των θυµάτων, δεν υ̟άρχει καµία θετική αντίδραση α̟ό το Ισ̟ανικό κράτος.

Ο  Arnaldo Otegi,  του ο̟οίου η υ̟όθεση έχει  φτάσει  στο Ευρω̟αϊκό ∆ικαστήριο των Ανθρω̟ίνων

∆ικαιωµάτων, κρατείται σε µια Ισ̟ανική φυλακή µακριά α̟ό την οικογένεια και τους φίλους του. Το ίδιο

συµβαίνει και µε 500 άλλους Βάσκους φυλακισµένους ̟ου σχετίζονται µε αυτή τη διαµάχη.

Εσκεµµένα κατανέµονται  σε  διαφορετικές  φυλακές,  ̟ολλές  φορές  κρατούµενοι  σε  α̟οµόνωση,  και

είναι όλοι τους σε µεγάλες α̟οστάσεις α̟ό την χώρα των Βάσκων. Αυτή η κατάσταση ε̟ιφέρει ε̟ι̟λέον

τιµωρία στις οικογένειές τους ̟ου αναγκάζονται να ταξιδεύουν µεγάλες α̟οστάσεις για να ε̟ισκεφτούν τους

αγα̟ηµένους τους.

Για τους λόγους αυτούς,  ζητάµε την άµεση α̟ελευθέρωση του  Arnaldo Otegi,  ενός ανθρώ̟ου ̟ου

διακινδύνεψε για την και τη δηµοκρατία και ̟ου ακούραστα έ̟ειθε ̟ολλούς άλλους για την ισχύ του λόγου

ως  το  µόνο  µέσο  για  την  ε̟ίλυση  αυτής  της  διαµάχης.  Η α̟ελευθέρωσή του  και  η  λήξη  της  ̟ολιτικής

σύµφωνα µε την ο̟οία οι κρατούµενοι βρίσκονται σε φυλακές µακριά α̟ό τα σ̟ίτια τους και στη συνέχεια

µια συµφωνηµένη διαδικασία ̟ρόωρης α̟ελευθέρωσής τους, είναι τα βασικά α̟αραίτητα βήµατα για να

ε̟ιτευχθεί µια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην ̟εριοχή.

Για ανθρω̟ιστικούς λόγους. Για τη ∆ικαιοσύνη. Γιατί ̟ιστεύουµε σε µια λύση χωρίς σε νικητές και

ηττηµένους. Γιατί ̟ιστεύουµε στην ειρήνη.

Για όλα αυτά, ζητάµε την α̟ελευθέρωση του Arnaldo Otegi και τη µεταφορά των Βάσκων ̟ολιτικών

κρατουµένων σ̟ίτι τους στη χώρα των Βάσκων.


