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Aurkezpena
2015eko irailaren 4an, Eusko Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak jen-

daurrean aurkeztu zituen “Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, 
herriz herri (1960-2010)” izeneko dokumentuak. Guztira, 130 liburuxka dira, beste horrenbeste udalerri-
ri buruzkoak. Ekitaldia egin zen Gogora – Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren 
egoitzan, Iñigo Urkullu buru zela, eta, han, liburuxka hauek banatu zitzaizkien alkateei.

Erretratu bakoitzak 1960 eta 2010 bitartean herri bakoitzean gertatu diren indarkeriazko heriotzen ingu-
ruan dagoen informazioa ematen du; betiere euskal kasuarekin lotuta dauden edo egon daitezkeen heriotzei 
buruzkoa. Helburua da memoriari buruzko udal-politika sustatzeko informazioa ematea, eta biktimengana 
eta haien senitartekoengana hurbiltzea. Egia esan, berehalakoan nabaritu zen dokumentu horiek udalen 
esku utzi izanaren eragina. Izan ere, 2014arekin alderatuta, laukoiztu egin zen 2015eko azaroaren 10ean 
Memoriaren Eguna ospatu zuten udalen kopurua. 

Lehen edizio haren aurkezpenean argi adierazi zenez, bildutako kasuetatik gehienetan, dagoen informa-
zioa bat dator eta nahikoa da. Dena den, kasu batzuei buruz, batez ere hirurogeiko hamarkadan, hirurogeita 
hamarreko hamarkadan eta laurogeiko hamarkada oso hasita zegoen arte izandakoetan, ez dago nahikoa 
informaziorik edo bertsio kontraesankorrak eta datu nahasgarriak agertzen dira; horrenbestez, oraindik ezin 
da azken ondorioa atera. Alde horretatik, beraz, azpimarratu zen lan hori ezin zela behin betiko amaitutzat 
eman, eta zabalik zegoela osatuz joateko. 

Aurkezpena egin zenetik, ekarpen eta kontsulta ugari egin dituzte eraginpekoek, udalek zein herritarrek. 
Eta ohar horiei esker, asko hobetu da hasierako dokumentua. Hala, hartutako konpromisoa garaiz bete ahal 
izan da, eta prest da bigarren edizioa: 2016ko azarotik, udalen esku da, eta herritarrek ere eskura dezakete 
Gogoraren eta Bakegintza eta Bizikidetzako Idazkaritza Nagusiaren weguneetan.

Data horretatik aurrera eta bi webgune horietan, beste informazio-gune bat ireki da, “Aitortutako biktimak” 
izenburupean: informazio zehatza ematen du lege-arau baten babesean errekonozitu diren biktimei buruz. 
Terrorismoaren biktimei dagokienez, 1960tik aitortutako kasuak biltzen ditu, biktimei erreparazioa egiteko 
onartu diren legeak oinarritzat hartuta: 29/2011 Legea, 32/1999 Legea (Estatuko araudia) eta 4/2008 Le-
gea (araudi autonomikoa). Funtzionario publikoek bizitzeko eskubidea urratu dieten biktimei dagokienez, 
107/2012 Dekretuak aitortutako kasuak jaso dira, 1960tik 1978ra bitartekoak.

Aitortutako biktima horiez gain, badira aitortzeke dauden biktimak ere. Horietako asko datozen urteotan 
uztailaren 28ko 12/2016 Legea garatu zain daude: Eusko Legebiltzarrean onartu berri da, Euskal Autonomia 
Erkidegoan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko. 
Beste kasu batzuk, berriz, ez daude argi ikerketarik egin ez zelako, bertsio kontrajarriak daudelako, urrake-
tak nork edo zergatik egin zituen argi ez dagoelako edo ebazpen judizialaren zain daudelako.

Puntu honetan, beraz, bi datu-baseak elkarren osagarri dira. “Aitortutako biktimak” izeneko gunean, lege 
baten babesean aitorpena jaso duten biktimei buruzko informazioa biltzen da. Udal-erretratuak ez dira bikti-
mei errekonozimendu ofiziala emateko agiri ofizialak, informazioa ematekoak baino. Zerrenda horretan, 
aitortutako biktimei buruzko informazioa ematen da, batetik, eta prozedura judizial bidez edo lege batek 
babestutako administrazio-egintza baten bidez aitorpena jaso zain dauden biktimena ere bai, bestetik.
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60/147 Ebazpena da nazioarteko zuzenbideak biktimei zuzendutako politikak egiteko duen bitartekorik 
garrantzitsuena; Nazio Batuen Batzar Nagusiek onartu zuten, 2005ean. Ebazpen horren 9. artikuluan bera-
riaz jasota dago pertsona bat biktimatzat hartuko dela, alde batera utzita kasua judizialki erabat argitu den 
ala ez. Horrela izan ez balitz, terrorismoaren edo bestelako indarkerien biktimak ezin izango lirateke bikti-
matzat hartu, baldin eta kasu horiek epaitu edo argitu gabe baleude, eta, ildo horretatik, ezin izango litzaieke 
erreparaziorik egin errekonozimendu-lege batek babestutako administrazio-egintza baten bidez.

Ez dira sartu Udal Erretratu hauetan nazioarteko zuzenbidearen estandar horien arabera bizitzeko eskubi-
dearen urraketatzat hartu ezin daitezkeen kasuak, gertatutako unean zegoen indarkeria testuinguruarekin 
lotura zuzena izanik ere. Hor sartzen dira suizidioak, istripuak, indarkeriazko ekintza batean gertatutako 
heriotzak, polizia-kidegoen artean egindako ustekabeko tiroak... 

Oinarri horien gainean, Udal Erretratuak egiteko, biktimei buruz argitaratuta dauden zerrenda guztiak az-
tertu dira: Barne Ministerioak, Nafarroako Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, biktimen elkarteek, komunikabi-
deek zein egile partikularrek egindakoak. Udalerri bakoitzeko liburuxkan sartu dira hala bere lur-eremuan 
izan diren biktimak, nola, ekintza bera beste nonbait gertatuta ere, herri horretakoak diren edo bertan bizi 
diren biktimak. 

Bi ataletan egituratu da edukia: lehenengoan, bizitzeko eskubidearen urraketa nahikoa frogatutzat da-
goen kasuak jasotzen dira, egileen eta hurrenkera kronologikoaren arabera antolatuta. Bigarrenean, berriz, 
nahikoa argitu ez direla-eta kalifikazio hori behin betiko baietsitzat ezin eduki dezaketen kasuak biltzen dira.

EAEko udalek adierazitako behar batetik sortu zen lan hau; izan ere, memoria-ekitaldiak sustatzeko or-
duan, ez zuten nahikoa informazio udalerrian izandako biktimei buruz. Dokumentu honek tresna erabilgarria 
izan nahi du udal-arduradunek memoriari buruzko proiektuak egiteko orduan herriko informazio guztia es-
kura izan dezaten.

Azken batean, iraganean nozitutako terrorismoaren eta indarkeriaren aurrean memoria kritikoa bultzat-
zeko betebehar instituzionalari erantzutea da kontua. Biktimen oroimena bizirik iraunarazteko memoria, 
eta orainaldian eta etorkizunean giza eskubideekiko behin betiko konpromisoa helarazten duena, bereziki, 
bizitzeko eskubidearen eta pertsonen duintasunaren errespetuarekiko konpromisoa.

Garrantzitsua da argi izatea memoriaren politika publiko baten helburua ez dela omenaldiak egitea. Bi 
helburu nagusi ditu, eta zentzu sozial eta politiko sakonagoa dute helburu horiek: biktimei dagokienez, 
gertatutakoa gogoraraztea, jasan zuten bidegabekeria aitortzea, eta haienganako elkartasuna adieraztea 
beste behin ere, eta, gizarteari dagokionez, berriz, gogoeta kritikoa sustatzea iraganean gertatutakotik be-
rriz ere gertatu behar ez duenaz hausnartzeko, edo, aitzitik, gertatutako horretatik azpimarratu behar denaz 
hausnartzeko. 

Liburuxka hauetako bakoitza berriz ere gertatu behar ez duenaren eta ahaztu behar ez denaren erretratu 
da. Dokumentuaren izenburuan erretratua hitza jasotzen da, erretratuak gizakiaren irudia erakusten due-
lako; aurpegia, begiak eta espresioa dituelako. Erretratuak pertsona jakin bat irudikatzen du; izen, abizen, 
familia, lagun, istorio, amets eta proiektuak dituen pertsona jakin bat. Biktimen sufrimendu bidegabea hezur-
mamitzen duten aurpegien erretratua duzu dokumentu hau.
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Data: 1975/04/22.
Adina: 32 urte
Non jaioa: La Vecilla (León).
Bizilekua: Sopela (Bizkaia).
Seme-alabak: 3 urteko alaba.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Polizia-inspektorea.
Destinoa: Getxo (Bizkaia), hiru urte lehenagotik.
Egiletza: ETApm.
Lekua: Algorta (Getxo).
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.
Datu gehiago: Atentatua gertatu eta hiru egunetara, Gobernuak salbuespen-egoera ezarri zuen 
Bizkaian eta Gipuzkoan.

1
José Ramón
Morán
González
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Bahiketaren eguna: 1977/05/20.
Gorpua aurkitu zen eguna: 1977/06/22.
Adina: 64 urte.
Jaioterria: Bilbo (Bizkaia).
Bizilekua: Neguri (Getxo, Bizkaia).
Seme-alabak: Sei seme.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Abokatua, industriala eta politikoa. Bizkaiko Aldundiko pre-
sidentea (1947-1950), Bilboko alkatea (1963-1969), Gorteetako prokuradorea (1947-1969) eta 
enpresaria. El Diario Vascoko kontseilari ordezkaria izan zen 1939tik eta El Correo Español-El 
Pueblo Vascoko presidentea.
Egiletza: ETApm.
Lekua: Gorpua Barazar mendatean agertu zen (Zeanuri).
Prozedura: Neguriko etxean bahitu zuten, eta bere gorpua Barazar mendatean utzi zuten, bala 
batekin buruan.

2
Javier
de Ybarra 
y Bergé



Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, herriz herri

12

Data: 1978/10/22.
Adina: 28 urte.
Non jaioa: Buyando-Tineo (Oviedo).
Destinoa: Areetako Guardia Zibilaren kuartela, Getxo (Bizkaia).
Seme-alabak: Bi seme.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Guardia zibila.
Egiletza: ETAm.
Lekua: Gobela futbol-zelaitik gertu, Getxon.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua. Metrailaketa.
Datu gehiago: Atentatuan beste bi guardia zibil hil ziren, Luciano Mata Corral eta Andrés Silve-
rio Martín, eta beste bat zauritu egin zuten: Carlos Troncoso Currito, 26 urtekoa. Isilpean eginiko 
manifestazio batek, EPK-PCE-k antolatuak, atentatua salatu zuen.

3
Luis Carlos
Gancedo 
Ron
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Data: 1978/10/22.
Adina: 58 urte.
Non jaioa: Puebla de Valdivia (Palentzia).
Destinoa: Areetako Guardia Zibilaren kuartela, Getxo (Bizkaia).
Seme-alabak: Bi seme.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Guardia Zibileko sarjentua.
Egiletza: ETAm.
Lekua: Gobela futbol-zelaitik gertu, Getxon.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua. Metrailaketa.
Datu gehiago: Atentatuan beste bi guardia zibil hil ziren, Luis Carlos Ganzedo Ron eta Andrés 
Silverio Martín, eta beste bat zauritu egin zuten: Carlos Troncoso Currito, 26 urtekoa. Isilpean 
eginiko manifestazio batek, EPK-PCE-k antolatuak, atentatua salatu zuen.

4
Luciano
Mata 
Corral
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Atentatuaren data: 1978/10/22.
Heriotzaren eguna: 1978/10/26.
Adina: 25 urte.
Non jaioa: Gaucín (Malaga).
Destinoa: Areetako Guardia Zibilaren kuartela, Getxo (Bizkaia).
Seme-alabak: Ezkondua,seme-alabarik gabe.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Guardia zibila.
Egiletza: ETAm.
Lekua: Bilboko ospitale zibilean, Getxoko Gobela futbol-zelaitik hurbil hiru egun lehenago larriki 
zauritu eta koma sakonean geratu ondoren.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua. Metrailaketa.
Datu gehiago: Atentatuan beste bi guardia zibil hil ziren, Luciano Mata Corral eta Luis Carlos 
Ganzedo Ron, eta beste bat zauritu egin zuten: Carlos Troncoso Currito, 26 urtekoa. Isilpean 
eginiko manifestazio batek, EPK-PCE-k antolatuak, atentatua salatu zuen.

5
Andrés
Silverio 
Martín
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Data: 1978/12/19.
Adina: 55 urte.
Non jaioa: Getxo (Bizkaia).
Bizilekua: Algorta (Getxo).
Seme-alabak: Hiru seme.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Mecánica de la Peña enpresako delineatzailea. ETAko kide 
ohia, Borboiko Juanen bahiketa izan zitekeenean huts egin zuen, Monakon, 1974an. Eusko-
media Fundazioak (Auñamendi Entziklopedia) jasotako informazioaren arabera, plana martxan 
zegoenean, Azaolak Jesús María Leizaola lehendakariari galdetu zion ea nork gomendatu zion 
kontzientziaz jardutea, eta Poliziari bahiketa-planen berri eman zien.
Egiletza: ETAm.
Lekua: Algortako garaje batean, Mecánica de la Peña enpresako bi lankideren aurrean.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.
Datu gehiago: Bertan behera geratu zen Borboiko Juanen bahiketa biktimak berak kontatu 
zuen “Los elegidos de Euskadi. Un atentado al futuro” liburuan, izengoitiaz sinatua.

6
Joaquín 
Azaola 
Martínez
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Atentatuaren data: 1979/10/11.
Heriotzaren eguna: 1979/11/02
Adina: 42 urte.
Non jaioa: Rosal de la Frontera (Huelva).
Destinoa: Getxoko komisaria (Bizkaia).
Seme-alabak: Seme-alabarik gabe.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Polizia-komisarioa, Getxoko komisariako buru.
Egiletza: ETAm.
Lekua: Basurtuko Ospitalean, zenbaitek Algortan egindako tiroen bidez zauritzearen ondorioz.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua. Biktimak erasoari bere armaren bidez egin zion aurre, 
baina metrailatu egin zuten eta hogei bat balak eman zioten.
Datu gehiago: Bi pertsona zauritu ziren: Miguel Ángel González inspektorea eta zibil bat, Fran-
cisco Andrés Cobreros, gertakarietatik hurbil zegoen taberna batean baitzegoen.

7
Antonio
Mesa 
Portillo
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Data: 1980/01/19.
Adina: 31 urte.
Non jaioa: Algorta (Bizkaia).
Seme-alabak: Ezkongabea.
Lanbidea, kargua, beste batzuk: Denboraldi bat zeraman langabezian. Olivetti firmaren agente 
komertzial gisa lan egin zuen.
Egiletza: ETAm.
Lekua: Algortako Telletxe kaleko (Getxo) Txiskiñe kafetegiko toki pribatuan, karta-jokoan zebile-
nean, bere etxetik hurbil. Sarrikobaso kalean.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.

8
José Miguel
Palacios 
Domínguez
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Atentatuaren data: 1981/11/26.
Heriotzaren eguna: 1981/11/28.
Adina: 33 urte.
Non jaioa: Salamanca.
Bizilekua: Areeta (Getxo).
Seme-alabak: Bi alaba.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Areetako M-2 arma-dendako jabea (Getxo).
Egiletza: ETAm.
Lekua: Basurtuko Ospitalean, bi egun lehenago bere dendan tiroz zauritu ondoren, bere bi ala-
ben aurrean, Getxoko Amistad kalean.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.

9
Manuel
Hernández 
Seisdedos
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Gertakariaren data: 1982/07/16.
Adina: 42 urte.
Non jaioa: Algorta (Getxo).
Seme-alabak: Lau seme-alaba (horietako bi, gutxienez, alabak).
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Tabacalerako ahalduna, Bilbon. Alianza Popular-eko (AP) kide.
Egiletza: ETAm.
Lekua: Bere ibilgailuaren barruan zegoela egin zioten tiro, Algortan, Getxon.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.
Datu gehiago: Bere emaztea, María Victoria Vidaur, APko militante aktiboa zen.

10
Alberto
López-Jaureguizar 
Poncela
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Data: 1982/10/22.
Adina: 30 urte.
Non jaioa: Deustuko auzoa, Bilbo (Bizkaia).
Bizilekua: Getxo (Bizkaia).
Seme-alabak: Bi alaba eta seme bat.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Nicolás taberna-dastategiaren jabea, Getxon. 
Egiletza: ETAm.
Lekua: Tabernaren barruan, Andres Cortina kalean, Algortan (Getxo).
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua. Bik, aurpegia agerian zutela, tiro egin zioten, barraren 
atzean lanean zebilela.

11
Domingo Javier
García 
González
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Data: 1984/02/04.
Adina: 39 urte.
Jaioterria: Bilbo.
Seme-alabak: Bi alaba.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Industria-ingeniaria eta eraikitzailea, lanbidez. ETAko kide 
lehenengo eta ETAren laguntzaile, gerora. Utzi egin zuen eta hark ohartarazi zuen Guardia Zibi-
laren etxebizitza izango zen eraikinean artefaktua jarri zutela, inaugurazioaren egunean amaiera 
tragikorik egon ez zedin.
Egiletza: ETAm.
Lekua: Algortako Haizea kafetegian-dastategian (Getxo), bere emaztearen eta alaben aurrean.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.

12
Mikel
Solaun 
Angulo
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Data: 1985/05/26.
Adina: 30 urte.
Non jaioa: Martín Miguel (Segovia).
Seme-alabak: Bi seme. 
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Poliziaren Goi-mailako Kidegoko inspektorea.
Destinoa: Getxoko komisariari atxikia (Bizkaia).
Egiletza: ETA. 
Lekua: Algortako etorbidearen eta Algortako Alango kalearen arteko bidegurutzean (Getxo), 
hiru urteko semearen aurrean.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.

13
Moisés Cosme
Herrero 
Luengo
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Data: 1989/04/12.
Adina: 51 urte.
Non jaioa: Joarilla de las Matas (León).
Seme-alabak: Hiru seme. 
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Guardia Zibileko sarjentua. Urpekaritzako espezialista.
Destinoa: Santurtziko portuko zerga-zerbitzuaren bulegoa (Bizkaia).
Egiletza: ETA. 
Lekua: Txanda itxaroten ari zen, Bilboko erreka zeharkatzeko, Areeta (Getxo) eta Portugalete 
lotzen dituen transbordadorean, Santurtziko bidean.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.

14
José
Calvo 
De la Hoz
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Data: 1989/11/06.
Adina: 49 urte.
Non jaioa: Castro de Rey (Lugo).
Bizilekua: Getxo (Bizkaia).
Seme-alabak: Bi seme. 
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Poliziako inspektoreordea.
Destinoa: Bilboko San Inazioko komisariako segurtasun-unitatea.
Egiletza: ETA.
Lekua: Ibilgailua martxan jartzean, Algortan (Getxo).
Prozedura: Lapa-bonba bidezko atentatua.
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Data: 1990/06/10.
Adina: 42 urte.
Non jaioa: Bilbo (Bizkaia).
Bizilekua: Neguri, Algorta (Bizkaia).
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Ez zeukan enplegu finkorik. Gurasoekin bizi zen, Negurin.
Egiletza: ETA.
Lekua: Getxoko Gwendolyne kafetegiaren barruan (Bizkaia).
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.
Datu gehiago: ETAk adierazpena bidali zuen, hamasei egun geroago, ekainaren 26an, eta ber-
tan baieztatu zuen biktimaz erratu zela eta “autokritikarik serioena eta benetakoena” erakutsi 
zuen “ekintza akastun” eta “konponezin” honengatik.
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Data: 1991/07/28.
Adina: 22 urte.
Non jaioa: San Vitero (Zamora). 
Bizilekua: Hileta-elizkizunak Bilboko San Jose elizan izan ziren.
Seme-alabak: Ezkongabea.
Lanbidea, kargua, beste batzuk: Guardia Zibileko kide, urtebete lehenagotik.
Egiletza: ETA. 
Lekua: Bi guardia zibil zeramatzan ibilgailu partikularra Getxoko Areeta auzoko Amaia kaletik 
zebilenean.
Prozedura: Bonba-autoaren bidezko atentatua, urrunetik aktibatuta.
Datu gehiago: Beste guardia zibil bat, Francisco Aguilera Granados (21 urte), eta bertatik pa-
satzen zebiltzan hiru pertsona zauritu eta ospitaleratu egin zituzten.
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Data: 1992/02/25.
Adina: 49 urte.
Non jaioa: El Redal (Errioxa). 
Seme-alabak: Bi seme.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Guardia Zibileko kide, seme nagusia bezala.
Destinoa: Bilboko La Salveko Guardia Zibilaren komandantzia. 15 urte zeramatzan euskal lu-
rraldean destinatuta.
Egiletza: ETA. 
Lekua: Algortako Villamonte plazan, Getxon.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.
Datu gehiago: José San Martínen erailketaren berri izatean, emazteak nerbio-krisia izan zuen 
eta Basurtun ospitaleratu behar izan zuten.
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Data: 2001/11/07.
Adina: 50 urte.
Non jaioa: Girona. Emaztea Barakaldokoa zen.
Bizilekua: Getxo (Bizkaia).
Seme-alabak: Bi seme.
Lanbidea, kargua, beste batzuk: Bizkaiko Lurralde Auzitegiko magistratua. Deustuko Uni-
bertsitateko Zigor Zuzenbideko irakasle katedraduna. Bilboko Udaltzaingoko Akademiako 
irakaslea (Bizkaia).
Egiletza: ETA. 
Lekua: Etxeko garajetik irtetean, Getxon, zenbaitek tiro egin zioten, berbertatik, emaztea, María 
Luisa Galarraga, eta semeetako bat aurrean zeudela. 
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.
Datu gehiago: Hilketaren ondoren, Deustuko Unibertsitateak zenbait ikasketa juridiko argita-
ratzen ditu, “Cuadernos penales José María Lidón” izenarekin. Bilboko Udalak bere izena jarri 
zion kale bati. 2007an, Donostian José María Lidón Dokumentazio Judizialeko Zentroa ireki zen.
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Data: 1985/03/30.
Adina: 49 urte.
Non jaioa: Algorta (Getxo).
Bizilekua: Familiak bi urte zeramatzan Donibane Lohitzunen bizitzen.
Seme-alabak: Bi alaba. 
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Ekonomialaria. Galdeano Hijos familia-enpresan lan egin 
zuen. Egin egunkariaren ordezkari komertziala Bizkaian eta, gero, Iparraldeko korrespontsala.
Egiletza: GAL.
Lekua: Donibane Lohitzuneko Urdazuri auzoan, Elise Aramendi kalean, GALek Baionan eginiko 
atentatu baten aurka protestatzeko manifestazio baten kronika amaitzen ari zenean, Egin egun-
kariaren erredakzio nagusirako, Hernanin.
Prozedura: Su-arma bidezko atentatua.
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Data: 1969/08/02.
Adina: 20 urte.
Non jaioa: Hontoria de la Cantera (Burgos).
Bizilekua: Leioa (Bizkaia), familiak hiru urte zeramatzan bertan bizitzen.
Lanbidea, kargua, beste batzuk: La Navaleko langilea.
Egiletza: Getxoko udaltzaina (Bizkaia).
Lekua: Udaltzaingoaren ibilgailuan zeukatenean, Erromo auzoan, Getxon.
Prozedura: Tiroa bularrean, berbertatik.
Datu gehiago: Inpunitatea gorabehera (ez zen epaiketarik egon, ez eta zehapen- edo dizipli-
na-espedienterik ere tiroaren egilearen aurka), familiari kalte-ordaina eman zioten, eta horrek 
erakusten zuen gertatutako abusua, baina aurretik akusazio partikularra kentzeko baldintza-
pean. Eusko Jaurlaritzaren aitortza jaso du, ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren bidez.
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Gertakarien data: 1975/05/27.
Heriotzaren eguna: 1975/06/02.
Jaioterria: Alemania.
Bizilekua: Neguri (Getxo, Bizkaia).
Seme-alabak: Alaba bat.
Egiletza: Polizia Armatuko kidea.
Heriotza-lekua: Donostiako Gurutze Gorrian. Larriki zauritu zuten, tiro baten bidez, bere alaba 
gidatzen ari zen ibilgailuaren eskuineko aurreko eserlekuan zihoala, Bilbo-Behobia autobidean, 
Gipuzkoako hiriburuaren inguruan.
Prozedura: Tiro bat jaso zuen buruan, Polizia Armatuaren agente baten eskutik; antza denez, 
errepideko kontrol batean zegoen.
Datu gehiago: Noticias del País Vasco-ren hitzetan, salbuespen-egoeran, 1975eko maiatzeko 
2. eta 3. informazio-buletinak eta hurrengo biak: Biktimaren alaba autotik irten zen eta “protestan 
zebilen bera autoa gelditzeko abiadura murrizten ari zenean gertatu zelako harrapatzea”. Ale-
maniako enbaxadoreak eta kontsulak Donostian protestak aurkeztu zituen Kanpo Gaietako Mi-
nisterioaren aurrean, eta horiei erantzun zieten esanez “gertatutakoari buruzko ikerketa xehatua 
irekiko zela”. Hala ere, gertakari horiek ahaztu egin ziren. 1970etik 1982ra bitartean, 19 pertsona 
hil ziren antzeko egoeretan eta 31 pertsona zauritu ziren.
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Data: 1975/06/15.
Adina: 24 urte.
Non jaioa: Plentzia (Bizkaia).
Bizilekua: Algorta (Getxo, Bizkaia).
Seme-alabak: Bost hilabeteko alaba bat.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: Ekintzailea; hainbat proiektu martxan.
Egiletza: Kalez jantzitako guardia zibil bat.
Lekua: Mungiako Zigor jai-aretoaren sarreran.
Prozedura: Su-arma bidezko tiroak, gertutik. Odol gehiegi galdu eta hil egin zen, eta ezin izan 
zitzaion inor hurbildu, ordu erdian, Poliziak debekatu egin baitzuen.
Datu gehiago: Bizkaian eta Gipuzkoan salbuespen-egoera zegoen indarrean. Gaztea beste 
batzuekin zegoen, eta despedida bat egiten ari zitzaien Plentziako Mugimenduko tokiko buruari 
(“Mungiako krimena” Noticias del País Vasco durante el estado de excepción-en. 1975/06/18ko 
9 zenbakiko informazio-aldizkarian, 1. orrialdetik 8ra). Familiako inork ezin izan zuen hilaren 
gorpua ikusi; izan ere, ez zitzaion autopsiarik egin eta zuzenean eraman zuten hilerrira. Eusko 
Jaurlaritzaren aitortza jaso du, ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren bidez.
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Data: 1979/09/30.
Adina: 23 urte.
Non jaioa: Santurtzi (Bizkaia).
Bizilekua: Areeta (Getxo).
Seme-alabak: Sei hilabeteko semea.
Lanbidea, kargua, bestelakoak: La Pinaolako tabernaria (Getxo).
Egiletza: ?
Lekua: La Pinaola tabernan (Getxo).
Prozedura: Su-armaz egindako tiroak.
Datu gehiago: Hainbat bertsio daude gertakari honen inguruan. Iturri batzuen arabera, lapurreta 
saiakeraren ondorioz eragindako heriotza da eta beste batzuen arabera ETAren atentatuaren 
ondorioa; baina Barne Ministerioak terorismoaren biktimatzat hartzen du.
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Data: 1982/08/27.
Egiletza: “Badirudi kontu-garbitze baten ondorioz izan zela, droga-munduko jendearen artean” 
(Calleja eta Sánchez-Cuenca: 180).
Lekua: Antza denez, buruan egin zioten tiro, Getxon (Bizkaia). ABCk, aldiz, Vitoria-Gasteizen 
gertatu zela argitaratu zuen.
Prozedura: Su-armaz egindako tiroa.
Datu gehiago: Bere laguna ere hil zen: Francisco Javier Angulo Fernández. Covitek eta Arar-
tekoak ETAri leporatu zioten. Belén Pulgar Gutiérrezek ez ditu ETAren biktima gisa jasotzen Víc-
timas del Terrorismo 1868-2004 argitalpenean. Ez ditu aipatzen, bestalde, Fundación Víctimas 
Terrorismo (FVT) fundazioak ere, ez eta Vidas Rotasek eta 2015eko Informe Forondak ere. ETAk 
ez ditu bere atentatuen balantzean sartzen, Zuzen 79-VascoPress (2004). 
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Data: 1982/08/27.
Adina: 23 urte.
Lanbidea, kargua, beste batzuk: Zabor-bilketako langilea Getxon (Bizkaia). Carmen de Télle-
zek eta Calleja-Sánchez Cuencak droga-trafikoarekin lotzen dituzte.
Egiletza: “Badirudi kontu-garbitze baten ondorioz izan zela, droga-munduko jendearen artean” 
(Calleja eta Sánchez-Cuenca: 180).
Lekua: Antza denez, buruan egin zioten tiro, Getxon (Bizkaia). ABCk, aldiz, Vitoria-Gasteizen 
gertatu zela argitaratu zuen.
Prozedura: Su-armaz egindako tiroa.
Datu gehiago: Bere laguna ere hil zen: José Luis Barona Zorrilla. Covitek eta Arartekoak ETAri 
leporatu zioten. Belén Pulgar Gutiérrezek ez ditu ETAren biktima gisa jasotzen Víctimas del Te-
rrorismo 1868-2004 argitalpenean. Ez ditu aipatzen, bestalde, Fundación Víctimas Terrorismo 
(FVT) fundazioak ere, ez eta Vidas Rotasek eta 2015eko Informe Forondak ere. ETAk ez ditu bere 
atentatuen balantzean sartzen, Zuzen 79-VascoPress (2004).
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- AVT (Terrorismoaren Biktimen Elkartea).
 www.avt.org

- Barne Ministerioa. www.interior.gob.es/
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- Fonseca, Carlos (koord.). 1960. eta 2014. urteen 
artean hildakoak eragindako erakunde terroristen 
atentatuen auzibideari buruzko txostena. Euskal 
kasua. Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkarit-
za Nagusiaren enkarguz egina. Eusko Jaurlarit-
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- Giza Eskubideen Zuzendaritza: Motibazio poli-
tikoko indarkeria-egoeran gertatutako giza eskubi-
deen urraketen eta sufrimendu bidegabeen biktimei 
buruzko txostena, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 2008. 
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- Lazkaoko Beneditarren Fundazioaren Dokumen-
taziogunea. www.lbfundazioa.org

- Libertad Digital: In Memoriam: No olvidar lo inolvi-
dable. www.blogs.libertaddigital.com/in-memoriam/

- Marrodan, Javier; Araluce, Gonzalo; Garcia de 
Leaniz, Rocio; Jimenez, Maria: Relatos de plo-
mo. Historia del terrorismo en Navarra 1960-86, 
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(8 lib.), Tafalla, Txalaparta, 1993.

- Pulgar Gutierrez, Belen: Víctimas del Terrorismo: 
1968-2004, Madril, Dykinson, 2004.

- Terrorismoaren Biktimen Fundazioa. 
 www.fundacionvt.org

- Terrorismoaren Biktimen Fundazioa: Asesinatos 
de ETA en Álava. www.alava.net

- Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza: 
Kontrolatu gabeko taldeen, eskuin muturreko tal-
deen eta GALen terrorismoak eragindako biktimei 
buruzko txostena, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 2008.
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