
 
"Txikito" ren harira 

 
 Gudari iraultzailea den  Iñaki Bilbao "txikito"ren gose eta komunikazio  greba 

amaitu eta zenbait astetara, salatzen dugu  etengabeko manipulazio eta errepresioa  
bere forma guztietan, euskal preso politiko iraultzailearen duintasuna eta koherentzia 

hausteko. 

 
 Gose  eta komunikazio greban egon den  28 egunetan, komunikabideen, indar 

politikoen eta beste erakunde batzuen isiltasun konplizeak erakusten du ez dutela 
informaziorik eman nahi  izan egia ezkutatzeko . 

 
  Baina, azkenean, egia harresiak zeharkatu eta kalera atera zen, egia motel 

dabil, baina badabil, eta esaten digu gaurko  borroka atzokoaren jarraipena dela. 
Euskal Herri Independentea, Sozialista, Euskalduna eta Batua. 

 
 Iñaki Bilbao "Txikito" -k, helburu estrategikoez, eztabaida sakon baten 

beharraz, plangintza eta antolaketaz, indar eta ekintzez hitz egiten digu. 
  Hala ere, egokitu gabeko pertsona gisa aurkezten digute, hausnartzeko gaitasunik 

ez duena eta borroka politikoaren dialektikatik kanpo dagoen pertsona gisa, hau da, 
edozein gauza , espainiar eta frantziar inperialismoaren aurkako borroka, 

kapitalismoa gizarte-harremanetan menderatzea, euskara hizkuntza nagusi gisa 

berreskuratzea eta Euskal Herriko lurraldeak bateratzea lortu ez dituen militante 
politikoa dela onartzea izan ezik. 

 
 Azken hilabeteetan egin dituen bi gose grebek , bere hausnarketa eta 

elkarrizketen bidez den militantea ezagutzeko aukera eman digu. Espetxetik, kaleko 
jarduera politikoan parte hartzen eta  bere ekintzarekin klaseen arteko borrokari 

buruzko iritzia emanez, amnistiaren aldeko mugimenduaren birsorkuntzaren beharra 
helarazteaz gain. 

 
 Espetxea , helburu taktiko estrategikoen eta salaketaren alde borrokatzen 

jarraitzen duen lekua, Euskal Herriaren nazio eta gizarte askapenerako borrokaren 
traizioa eta bertan behera uztea salatuz, armak entregatzea, euskal preso politikoen 

figurari uko egitea, etab. 
 

 Iritzi kualifikatu eta sektore txikiek partekatua ematen du, baina hausnarketa 

lasaiak, pazienteak eta zuhurrak egin beharko ditugu,  batez ere, epe luzekoak batez 
ere. 

 
 

 
 



 Sozialismoaren eta Independentziaren aldeko borrokak, bai eta gainerako 
helburu iraultzaileen aldekoak ere, aurrera jarraituko dute eta, beraz,  horren aldeko  

ekintza politikoak  eta  honen ondorioak izango diren presoak ere bai. 
 

 Presoekiko elkartasuna  antolatzea haren osotasunean  erakunde eta   militante 
iraultzaile guztien beharra da. 
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