
 
 
 
 
 

Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 01 87 51 – Fax 945 01 87 46 

  HERRIZAINGO SAILA 

  Herrizaingo Sailburua 

  DEPARTAMENTO DE INTERIOR 

  Consejero de Interior  
 
 
 
 
HERRIZAINGO SAILBURUAREN AGERRALDIA LEGEBILTZARREAN, 
BILBON APIRILAREN 5EAN GERTATUTAKO ISTILUETAN 
ERTZAINTZAK IZAN ZUEN JOKABIDEAREN BERRI EMATEKO 
 
 
Egun on. Apirilaren 5ean, osteguna, Bilboko Maria Diaz Haroko kalean gertatutako 
istilu larriei buruz une honetan dugun informazioaren berri emateko egingo dugu 
agerraldi hau, guk geuk hala eskatuta eta premiaz. Izan ere, egun horretan, Athletic eta 
Schalke 04 taldeen arteko partida bukatutakoan istilu larriak gertatu ziren Kirruli 
tabernaren aurrean; istilu horietan Iñigo Cabacas gaztea larri zauritu zen eta ondoren 
zendu egin zen, gomazko pilotakada baten ondorioz, autopsiaren aurretiazko txostenak 
berretsi duenez.  
 
Horrez gain, aipatutako gertaera tragiko eta dramatiko horiek ebaluatuko ditugu, eta 
bidenabar, hainbat neurri proposatuko ditugu gaur aztertuko dugun egoeraren parekoak 
gertatzea ahal den neurrian saihesteko, esan bezala gertaera dramatikoa izan baita eta 
konponbiderik gabeko ondorioak izan dituelako. Orain arte jaso ditugun datu guztiak 
jakinaraziko dizkizuegu, eta horien ondoriozko azalpen guztiak emango ditugu.  
 
Baina hasteko, esan nahi dut Eusko Jaurlaritzak, neronek, sailburua naizen aldetik, eta 
Ertzaintzako arduradunek ikerketan erabateko gardentasunez, zorroztasunez eta 
eraginkortasunez jarduteko konpromisoa hartu dugula gure gain. Ikerketa zorrotza 
izango da, eta azken muturreraino eramango dugu, gure helburua gertatutako guztia 
argitzea baita, eta hala behar izanez gero, baita erantzukizunak dagokien gisan zehaztea 
ere, horixe baita politika demokratiko bati eta gizartearen zerbitzura dagoen gobernu 
bati dagokion betebeharra. Erokeria da gobernua informazioa ezkutatzen saiatuko dela 
esatea, baina are larriagoa da guretzat edukiontzi batek bizi batek baino gehiago balio 
duela baieztatzea.  
 
Gobernuarentzat eta niretzat, sailburua naizen aldetik, ez dago bizia baino ezer 
sakratuagorik, eta adierazpen salatzaile horiek egin dituztenek, moralik gabeko 
adierazpenak, onartezinak eta zikinak, oraindik ez dute adorerik eta ausardiarik izan 
terrorismoa, hilketak eta indarkeria babestu izanagatik dagokien erantzukizuna 
onartzeko.  
 
Hizpide izango dugun gertaera mingarri eta ustekabekoak erantzunak izango ditu gure 
ordenamendu juridikoaren testuinguruan, justiziaren bidez, baina baita Ertzaintzaren 
barne araudia aplikatzearen ondoriozko erantzunak ere. Ez dugu ezer ezkutatuko. Azken 
muturreraino iristeko ikerketa sakona egingo dugu, kosta ahala kosta eta edonor delarik 
kaltetua gertatzen dena. 
 
Esan nahi dizuet, bidenabar, zoritxarrez ikerketa honen ondorioek ez dutela gertatutako 
tragedia arinduko. Tamalez, dagoeneko ezin diogu Iñigo Cabacasi bizia itzuli. Eta biziki  
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nahi dugun arren, modu tragiko horretan seme bakarra galdu duten gurasoak ezingo 
ditugu kontsolatu.  
 
Horregatik, gaur, beste behin, Iñigoren gurasoei, gainerako senideei eta lagunei gure 
atsekabe, dolumin eta elkartasun sakonena helarazi nahi diet, baina horrez gain, hemen, 
Legebiltzarrean, Eusko Jaurlaritzaren izenean, neure izenean eta Ertzaintzaren izenean 
barkamena eskatu nahi diet gurasoei, gainerako senideei eta lagunei, gertaera bidegabe 
eta konponezin horregatik.   
 
Izan ere, martxan jarritako ikerketaren arabera gertatutakoa arduragabekeriaren edo 
zoritxarraren ondorioz jazo ote zen alde batera utzita, egia hauxe da: gure agenteetako 
batek jaurtitako gomazko pilotakada baten ondoriozko zauri larriengatik galdu zuen 
Iñigok bizia, auzitegiko medikuaren txostenak baieztatu duen moduan.   
 
Nolanahi ere, lehenengo agerraldi honetan gure polizia agenteek egiten duten lan ona 
eta duten profesionaltasuna sutsuki defendatu nahi dut, maiz, gainera, oso egoera 
zailetan egiten dutena. Guztioi eskatu nahi dizuet lasaitasuna, erantzukizuna eta 
zorroztasuna izan dezazuen. Ertzaintza errespetatu eta babestea, egunero askatasuna, 
segurtasuna, norbanakoen eskubideak eta herritarren bizikidetza defendatzeko lan 
txalogarria egiten baitu. 
 
Gizartearen zerbitzura dagoen edonork egin dezake akats edo gehiegikeria bat. Hori 
gertatzen denean, onartu eta zuzendu egin behar da, eta erantzuna eman behar zaio, 
baina inolaz ere ezin da onartu Ertzaintza osoaren ibilbide garbia, lan ona eta prestigioa 
zikindu nahi izatea. 
 
Ezin dut onartu, ezin dugu onartu, polizia integral, demokratiko eta profesional honen 
ibilbidea zikindu nahi izatea, Ertzaintza horrelakoa baita; horrez gain, herritarren 
gehiengo zabalaren babesa du, eta urte hauetan guztietan izandako profesionaltasuna eta 
egindako lan ona sobera egiaztatu du. 
 
Horregatik, gaur, gure poliziako agente guztiei nire babesa, aintzatespena, indarra eta 
laguntza helarazi nahi diet, egiten duten lanagatik. Bestalde, nabarmendu nahi dut, 
bidenabar, Ertzaintza babesteko modu onena, hain zuzen ere, gertatutako guztia 
argituko duen ikerketa sakona bultzatzea dela, eta hala behar izanez gero, dagozkion 
erantzukizunak zehaztea. Horrez gain, neurri zehatzak ere hartu behar dira, eta hala 
egingo dugu, horrelako gertaera larri eta itzulezinak berriz gerta ez daitezen. 
 
Jarraian Ertzaintzaren buru José Antonio Varelari emango diot hitza, abiatutako 
ikerketan orain arte jasotako datu guztiak eman ditzan; aurretik, halere, gogorarazi nahi 
dizuet ostegun gauean (hilak 5) gertatutako istiluen larritasunaren berri izan bezain 
laster agindu nuela ikerketa abiatzeko, alegia ostiralean bertan (apirilaren 6an). 
 
Aipatu bezala, ikerketa irekita egongo da eta kasuaz arduratzen den epaileari informazio 
guztia emango zaio gertatutakoa argitu dezan eta erantzukizunak zehatz ditzan. 
Ezarritako xede hori lortzeko, atzo bertan aginte judizialarekin bildu ginen, eta orain 
arte bildutako informazio guztia bere eskura jarri genuen; horrez gain, Ertzaintzako 
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profesionalen talde bat ere aginte judizialaren eskura jarri genuen, zuzenean epailearen 
aginduetara egongo dena, inolako interferentziarik gabe eta esklusibotasunez kasu 
horretan lan egiteko.   
 
Iñigo Cabacasen senideek eta lagunek ikerketa sakona egiteko eskatu dute; nik, hemen, 
Legebiltzarraren egoitzan, esan nahi dizuet Eusko Jaurlaritzak eta zehazki nik, 
sailburuak, Bilbon apirilaren 5ean jazotako gertaera larriak argitzeko konpromiso tinkoa 
dugula, eta azken muturreraino iritsiko garela, kosta ahala kosta. Heriotza dramatiko 
honek guztiok hunkitu gaitu erabat, eta euskal herritar guztiei esan nahi diet Eusko 
Jaurlaritza, Herrizaingo Saila eta Ertzaintzako arduradunak direla gertatutakoa argitzeko 
eta azkeneraino iristeko interesatuenak.  
Autopsiaren aurretiazko txostenaren arabera Ertzaintzak jaurtitako pilota batek 
eragindako lesio horiek inork ez ditu opa, eta etorkizunean berriz gertatzea saihestu 
behar da. 
 
Aintzat hartu behar da Ertzaintzak eta beste polizia batzuek istiluen aurkako materiala 
eta gomazko pilotak makina bat alditan erabili dituztela eta ez dela horrelako gertaera 
tragikorik gertatu; baina argi dago guztiok autokritika egin behar dugula, jokatzeko 
prozedurak eta kontrolak berrikusi eta hobetu behar ditugula, horrelako ezbeharrak 
berriz gerta ez daitezen. 
 
Baina esan nahi dizuet, gertatutakoaren larritasuna baztertu edo justifikatu gabe, 
Herrizaingo Saileko sailburu gisa eman ditudan hiru urteetan, eta Balza jaunak postu 
berean emandako azken lau urteetan Ertzaintzak istiluen aurkako material berdina 
erabili duela ehunka alditan, eta ez dela horrelako gertaera tragikorik inoiz gertatu.  
 
Gogorarazi behar da, halaber, nire agintaldian ez direla istiluen aurkako materiala 
erabiltzeko gomendioak aldatu; hala ere, nabarmendu behar da aginteei behin eta berriz 
eskatu diegula agente guztiei zuhurtasun, kontrol eta neurriz jokatzeko agintzea, eta 
modu berean erabil dezaten istiluen aurkako materiala.  
 
Egia da urte hauetan guztietan zenbait zauritu gertatu direla, baina datu horrek, atzerago 
begiratu gabe, agerian jartzen du Ertzaintzak profesionaltasunez erabiltzen duela istiluen 
aurkako materiala; nolanahi ere, horrelako gertaera larri bat gertatzen denean, errugabe 
baten heriotza dramatikoa gertatzen denean, argi dago zerbaitek huts egin duela. 
Horrenbestez, jokatzeko prozedura eta istiluen aurkako materiala erabiltzeko gomendio 
guztiak ikuskatzeko erantzukizuna dugu, aztertzen ari garen egoerak errepikatzea 
saihesteko, ahal den neurrian. 
 
Nire agerraldiaren lehenengo atal hau bukatzeko, eta hitza Ertzaintzaren buruari eman 
aurretik, herritar guztiei kolaboratzeko eskatu nahi dizuet, futbol partiden ostean 
jendetza biltzea, edo kirol garaipenen ospakizunak ez daitezen erabili herritarren arteko 
istiluak, indarkeria edota iskanbila sortzeko, edo Ertzaintzaren aurka eraso egiteko. Izan 
ere, tamalez, maizegi ari dira gertatzen kirol ekitaldien inguruko horrelako gertaerak 
Europa osoan, eta horren ondorioz, jokatzeko neurriak eta protokoloak indartu behar 
ditugu berriz gertatzea saihesten saiatzeko.  
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Baina, nolanahi ere, herritar guztiei kolaboratzeko eskatu nahi diet, etorkizunean 
herritarren aglomerazioak baliatuz ordena publikoa asaldatu nahi duten pertsonak, 
elkarbizitza nahasi edota legearen zerbitzura jarduten dutenak, alegia gure poliziako 
agenteak jazarri nahi dituzten pertsonak, isolatu eta arbuia ditzaten.  
 
Ezin dut onartu Ertzaintzaren presentziak tentsio uneak sorrarazten dituela dioen ideia. 
Berriz ere esango dut ez dagoela zigorgabetasuneko espaziorik, ez dago Ertzaintzaren 
esku-hartzeari debekatutako espaziorik. Ertzaintzaren presentziak ez du elkarbizitza 
hausten edo arriskuan jartzen. Aitzitik, xedetzat du istiluak daudenean segurtasuna 
bermatzea, esku hartzea eta istiluak saihestea, eta pertsonei eta gure poliziako agenteei 
eraso egitea zein ondasun publiko eta pribatuetan kaltea eragitea ekiditea. 
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ERTZAINTZAREN BURUAREN AGERRALDIA LEGEBILTZARREAN 
 
Sailburuak apirilaren 6an agindu zuen barne ikerketak aurrerapen nabarmenak egin ditu 
azken orduetan, baina aurreratu nahi dizuet oraindik ezin dugula behin betiko ondoriorik 
eskaini. Horrez gain, gaur bertan auzitegira igorriko den argiketan jasotako eginbideak 
gertaerak jazo bezain laster hasi ziren osatzen. 
 
Bertan esku hartu zuten agente gehienen adierazpenetatik informazio garrantzitsua lortu 
dugu, eta horrez gain, zenbait lekukoren testigantza ere jaso dugu; horrek gertaera 
berregitea ahalbidetu du, baina, esan bezala, une honetan ezin dugu behin betiko 
ondoriorik eskaini. 
 
Dakizuenez, 2012ko apirilaren 5ean, Alemaniako Schalke 04 taldearen eta Athleticen 
arteko partida jokatu zen San Mamesen, eta horren haritik, Bilboko ertzain-etxeko 
Burutzak istiluak aurrez ikusteko polizia operatiboa ezarri zuen, ekitaldiaren neurriei 
egokitutakoa, ezaugarri berdineko beste ekitaldi batzuk erreferentzia gisa hartuta.  
 
Apirilaren 5eko 23:27 eta 23:29 artean SOS DEIAKen zentroan pertsona partikularren 
zenbait dei jaso ziren; dei horien bidez, polizia eta osasun baliabideak eskatu zituzten, 
Maria Diaz Haroko kalean pertsona talde batek erasoak egin zituelako.  
 
Dei horietan, gainera, hitzez hitz “zelai zabaleko gudua” gertatzen ari zela jakinarazi 
ziguten.   
 
Beste une batean pertsona bati “burua zapaldu ziotela” azaldu zuten, eta beste dei batean 
esan zuten 15-20 pertsona inguruko erasotzaileen talde bat zegoela, kaputxadunak.  
 
Bidenabar, nahasita zirudien beste pertsona batek zaurituta zegoela adierazi zuen, eta 
patruila eta anbulantzia bana eskatu zituen; gero anbulantzia errefusatu zuen, baina 
polizia patruila eskatzen jarraitu zuen, sutsuki. 
 
Gaueko 23:34an gertaerak jazo ziren tokira iritsi ziren Bilboko ertzain-etxeko istiluen 
aurkako bi furgoneta eta herritarren segurtasunerako patruila bat. Poza Lizentziatuaren 
eta Maria Diaz Haroko kaleak elkartzen diren tokian norabide bakarreko hiru erreietatik 
eskuinekoan kokatu ziren. 
 
Bertan zirela, furgonetak zeuden tokiaren aurrez aurre zegoen izkinatik pertsona talde 
batek zenbait objektu jaurti zizkien agenteei. Patruilako agente batek gizonezko bat 
lokalizatu eta atxilotu zuen; atzemandako gizonezkoa adingabea zen. 
 
Istiluen aurkako furgonetetako agenteek polizia-lerroa osatu zuten atxilotutako 
adingabea Maria Diaz Haroko kaleko posturantz eramatea babesteko, eta kalea inguratu 
zuten, KIRRULI taberna dagoen plaza txikian zenbait ekintza egitea aurreikusiz. 
 
Ondoren beste pertsona bat ere atxilotu zuten, bertaratutako agenteen aurka kristalezko 
objektuak jaurtitzeagatik. 
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Horrez gain, agenteek jendetza handia aurkitu zuten Kirruli tabernaren aurreko plaza 
txikian; bertan bildutako taldeek jarrera oldarkorra izan zuten, eta begi bistakoa zen 
pertsona ugari mozkortuta zeudela.  
 
Bertan bildutako zenbait pertsonak laguntza eskatzen segitzen zuten, eta hortaz, istiluen 
aurkako hiru baliabideri (aipatutakoak ez beste batzuk) toki horretara joateko agindu 
zitzaien, zauritutako pertsonak aurkitzeko, istiluak neutralizatzeko eta osasun zerbitzuak 
sartzea ahalbidetzeko, zauritutakoak artatze aldera. 
 
Iritsitakoan, plaza txikitik eta inguruko espaloietatik botilak, edalontziak, ireki gabeko 
garagardo latak eta bestelako objektu sendoak jaurti zizkieten. 
 
Erasoak ikusita, agenteek furgoneten atzealdean hartu zuten babes, eta istiluen aurkako 
materiala erabiltzea beste aukerarik ez zuten izan. 
 
Une honetan, bildutako informazioa dugula, zenbait gai garrantzitsu argitu behar dira: 
 
Lehenengoa: Orain arte aipatutako ibilgailu eta agente guztiak Bilboko ertzain-etxeari 
dagozkio. Horietako bat ere ez zen Herritarren Segurtasuna Indartzeko Brigadakoa. 
 
Bigarrena: Soilik hiru furgonetek egin zieten aurre erasoei, hain zuzen ere estrategikoki 
plaza txikiaren aurrez aurre zeudenak; lehenik eta behin salba tiroak eta ondoren 
gomazko pilotak erabili zituzten. 
 
Hirugarrena: Zuzeneko esku-hartze horretan, furgoneta bakoitzak hiru eskopeta zituen, 
eta horien dotazioa, orotara, 28 agentekoa izan zen. 
 
Laugarrena: Tiroetako batzuk egin ahal izan ziren distantziarik laburrena ez da 22 metro 
baino txikiagoa, Iñigo Cabacas zegoen tokira neurtuta. Horrenbestez, une honetan 
dugun informazioan oinarrituz, tiroketa ez zen hurbiletik egin, esan duten moduan.  
 
Eta bosgarrena: zehaztu nahi dugu eskopetaren ahokoak hiru posizio dituela, pilotak 
distantzia desberdinetara jaurtitzeko. 
 
Ahoko horien posizioak suabea (S), erdikoa (M) eta bortitza (F) dira. Horrelako 
materiala erabiltzeko ematen diren gomendioen arabera, gomazko pilotak jaurtitzeko 
distantzia egokia 25 metro baino gehiagokoa da (suabea), 35 metro baino gehiagoko 
(erdikoa) eta 60 metro baino gehiagokoa (bortitza). Horrez gain, tiroketa egitean 
sabeletik behera apuntatu behar da. 
 
Segurtasun protokolo horiek prestakuntza aldian ematen zaizkie ikasle guztiei Arkautin, 
eta egiten diren birziklatze ikastaro guztietan errepikatzen dira.  
 
Horrez gain, gogorarazi nahi dizuet esku-hartzearen xede nagusia aipatutako plaza 
txikira lehenbailehen iristea zela, zaurituak artatzeko; izan ere, une horretara arte bertan 
zeudela uste zen, eta bertara joandako osasun baliabideekin mediku arreta eskaini nahi 
zitzaien. 
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Horregatik, eta bertan ziren agenteen segurtasuna bermatzeko (tartean bertan bildutako 
pertsonek botilak eta bestelako objektuak jaurtitzen jarraitzen baitzuten), tiroketak egin 
zituzten; lehendabizi salba tiroak jaurti zituzten, eta ondoren gomazko pilotak, betiere 
oldarkortasunez eta alkohol tasa altuarekin Ertzaintzari eraso egin, eta ondorioz 
agenteek zegokien eginbeharra betetzea galarazten zuten pertsonak sakabanatzeko. 
 
Agenteek guneko giroa baretzea lortu zutenean, Iñigo Cabacas aurkitu zuten; une 
horretan emakumezko batek sorosten zuen. Ordurako SOS Deiakek jaso zuen 
anbulantzia bat eskatzen zuen deia. 
 
Agenteek aurrera egin zuten heinean, erasotzaileak eta bertan zeuden beste pertsona 
batzuk plaza txikitik aldendu ziren; batzuek bertako tabernetara jo zuten, eta beste 
batzuek, ostera, Poza Lizentziatuaren kalerantz, kalezulotik.  
 
Horri esker, aurretiaz eskatutako anbulantziek plazatxo ingurura iritsi ahal izan zuten, 
eta zauritutakoa artatu ondoren ebakuatu egin zuten. 
 
Zauritutakoa ebakuatu eta gero, zenbait polizia dotazio aipatutako tokira iritsi ziren; 
bertan, istiluen gunea inguratu zuten, eta erasotzaileen presentzia neutralizatu zuten 
Poza Lizentziatuaren kalean, hain zuzen ere Maria Diaz Haroko kalearekin eta Areiltza 
Doktorearen kaleekin elkartzen den tartean.  
 
Poliziaren esku-hartzea bukatutakoan, plaza txikian jardun zen dispositiboko 
agenteetako batek borra luzagarri bat jaso zuen plazatxoan bertan; Polizia Zientifikoaren 
Unitatera igorri zuen, argiketa honetan hizpide ditugun gertaeretan izandako ustezko 
inplikazioa zehazteko. 
 
Larunbatean Balmasedako ertzain-etxean aurkeztutako salaketen ondorioz lehenago 
zenbait pertsona zauritu zirela egiaztatu ahal izan da, baita lesio horien larritasuna ere. 
 
Zauritutako pertsonetako batek masailezurra hautsita zuen, eta zauriak sendatzeko 
ebakuntza kirurgikoa beharko du (pertsona horrek Udaltzaingoen patruila batengana jo 
zuen); beste pertsona batek botila baten kolpea jaso zuen buruan, eta Basurtuko 
Ospitalean beira zati bat kendu behar izan zioten. 
 
Horrez gain, jakinarazi nahi dizuet egindako azken ikerketei esker atzo bi pertsona 
atxilotu zirela eraso horiekin lotuta.  
 
Bukatu aurretik, Iñigo Cabacasek jaso zuen lesioaren kausari buruzko mediku 
informazio faltaren aurrean, poliziaren ikerketaren ikuspuntutik argitu nahi dut 
gaztearen heriotza eragin zuen lesioa sorraraz zezaketen hipotesi guztiak aztertu 
ditugula, besteak beste gomazko pilota batek edo aurkitutako borrak sorrarazi zuela, 
jaurtitako botilek edo beste edozein objektuk eragin zuela, edota esku-hartzea eragin 
zuten erasoetako biktimetako bat izatea. 
 
Horrez gain, argi utzi nahi dut Ertzaintzak ez duela inoiz ikerketa atzeratu; aitzitik, 
beharrezko baliabide guztiak ikerketaren eskura jarri ditu.  
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Bukatzeko, berretsi nahi dut ordezten dudan Ertzaintzaren talde osoa dela gertatutakoa 
erabat eta xehetasun guztiekin argitzen interesatuena, Iñigo Cabacas jaunaren 
heriotzagatik gure atsekabea agertu nahi dugula eta senide eta lagunei doluminak 
helarazi nahi dizkiegula, bihotz-bihotzez. 
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HERRIZAINGO SAILBURUAREN LEGEBILTZARREKO AGERRALDIAREN 
JARRAIPENA 
 
Ertzaintzaren buruak emandako azalpenen ostean, gure poliziaren jokabide prozedurak 
indartzeko zenbait neurri iragarri nahi ditugu, betiere ekintzetarako gaitasuna 
baldintzatu gabe.  
 
Garai berri batean bizi garela aintzat hartuta, zorionez terrorismo ekintzarik gabe eta 
indarkeria gutxiagorekin, jokatzeko protokoloak eta neurriak berrikus ditzakegu eta egin 
behar dugu, eta halaxe egingo dugu.  
 
Edonola ere, guztioi eskatu nahi dizuet uler dezazuen gure poliziaren gaitasun 
operatiboa eta agenteen segurtasuna murriztu gabe martxan jar daitezkeen neurriak 
proposatuko ditugula jarraian, betiere ikuspuntu operatibotik eta Ertzaintzako aginteen 
azterketan oinarrituz.  
 
Neurri hauexek proposatu nahi ditugu gaur: 
 
1. Esan bezala, uneoro dugun informazio guztia epailearen esku jarriko dugu, eta atzo 
bertan zuzenean epailearen aginduetara egongo den ertzain talde bat ere eskaini genion; 
talde hori Iñigo Cabacasen heriotza eragin zuten lesioei buruzko ikerketan jardungo da, 
esklusiboki.  
 
Gure ustez, Ertzaintzaren kolaborazioarekin ikerketa justiziak zuzentzea da bide onena 
asmo txarrez ikerketa honen zorroztasuna zalantzan jarri duten pertsonak isilarazteko. 
 
2.- Jakinarazi nahi dizuet atzo bertan agindu nuela polizia jarduera horretan esku hartu 
zuten agente guztiei barne espedientea ireki ziezaieten, haien jokabidea Ertzaintzaren 
lan prozedurekin bat etorri zen edo ez jakiteko, eta, hala badagokio, gure poliziaren 
barne araudiarekin bat etorriz erantzukizunak zehazteko.  
 
3.- Segurtasuneko sailburuordeari eta Ertzaintzako Ekintzen buruari jarraibideak eman 
dizkiet lan talde bat sor dezaten jarduera jarraibide guztiak egokitzeko eta horretarako 
prestatuko den arauan bil ditzaten.  
 
4.- Segurtasun sailburuordeak instrukzio bat emango du zaurituak suertatzen direnean 
Ertzaintzaren jarduera guztiak ikuskatuko dituen taldea sor dadin; talde horrek, betiere 
gertaeren zigor edo diziplina eginbideak zainduta, araudia, baliabideak eta prestakuntza 
ebaluatuko ditu, horiek egokitzeko eta hobetzeko. 
 
5.- Horrez gain, agindua eman dut berehala ekin diezaiogun istiluen aurkako materiala 
bera eta berau erabiltzea kontrolatzea indartzeko instrukzio bat osatzeari.  
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6.- Jakinarazi nahi dizuet 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera debekatuta egongo dela 
Herritarren Segurtasunerako Unitate guztiek pilotak jaurtitzeko eskopetak erabiltzea. 
Denbora tarte hori ezartzea beharrezkotzat jo dugu istiluen aurkako material berria 
eskuratu eta agenteak material hori erabiltzen trebatzeko.  
 
2012. urte honetako gainerako hilabeteetan, berariaz mugatuta eta murriztuta egongo da 
Herritarren Segurtasunerako Unitate guztiek pilotak jaurtitzeko eskopetak erabiltzea, eta 
berretsi egingo da horiek erabili ahal izateko jardueraren agintearen agindua beharko 
dela. Berriz diot, 2012. urte honetan pilotak jaurtitzeko eskopetak pixkanaka baztertu 
eta horien ordez hain kaltegarriak ez diren jaurtigailu egokiagoak erabiltzen hasiko gara. 
 
7.- Edonola ere, unitate espezializatuek, Brigada Mugikorrak eta Herritarren 
Segurtasunerako Errefortzu Brigadak pilotak jaurtitzeko eskopetak erabiltzen segituko 
dute; salbuespen egoeretan baliatuko dituzte, eta erabilera zorrotz kontrolatuko dutela 
errepikatu nahi dut, betiere aginte eskudunek hala agintzen dutenean. Halaber, 2013ko 
urtarrilaren 1etik aurrera unitate horiek ere istiluen aurkako beste baliabide batzuk 
izango dituzte; hartara, Ertzaintzaren buruak material horiek eskuratzea eta erostea 
proposatuko du.  
 
Edozein kasutan, une hau aprobetxatu nahi dut Europar Batasunean pilotak erabiltzea ez 
dagoela debekatuta argitzeko. Bidenabar, nabarmendu nahi dut Ertzaintzan aspaldi 
berariaz debekatu zirela istiluen aurkako bestelako materialak, esate baterako beste 
herrialde batzuetan edota Espainiako beste polizia batzuek erabiltzen duten gasa. 
 
Horrez gain, istiluen aurkako materiala aldatzea dagoeneko aurrez ikusita zegoen neurri 
bat zela jakinarazi nahi dizuet; izan ere, dagoeneko erosi dira Arkautiko Ikastegian 
prestakuntzari ekiteko beharrezko jaurtigailuak. Nolanahi ere, jakinarazi nahi dizuet, 
esan bezala, material berria erostea eta agenteak horretan trebatzeko prestakuntza ahal 
bezainbeste azkartuko dugula. 
 
8.- Legebiltzarraren gomendioari jarraiki, ekainaren 1etik aurrera uniformea janzten 
duten gure agente guztiek identifikazio zenbaki bana eramango dute begi bistan. 
 
9.- Gogorarazi nahi dut, bide batez, ertzain berrien prestakuntza modu nabarmenean 
bultzatu dela Arkautiko Ikastegian. Horregatik erabaki zen, hain zuzen ere, agente 
berrien praktika aldia hamabi hilabetetik hemezortzira luzatzea.  
 
Neurri hori 23. promozioan hasi gara aplikatzen (promozio horretako kideak joan den 
abenduan atera ziren kalera), eta hala ertzainek ez dute praktika aldia soilik ertzain-
etxean egingo, lehen gertatzen zen bezala. Orain, agenteek praktiken erdia Trafiko 
Alorrean, Indartzeko Brigadan eta Brigada Mugikorrean egiten dute.  
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Zehazki esateko, azken horretan prestakuntza trinkoko bi aste dituzte; ondoren 
gainerako taldekideekin elkartzen dira eta entrenamenduak eta kaleko esku-hartzeak 
partekatzen dituzte. Horri esker, argi dagoenez, Ertzaintzaren edozein unitateko kideek 
prestakuntza handiagoa izango dute ordena publikoko istiluei aurre egiteko. 
 
Jaun-andreak, gure poliziak, Ertzaintzak, oso egoera zailean egiten duela lan uler 
dezazuen espero dut, eta gure babesa eta estimua behar dituzte. Eta nik, behintzat, 
zalantzarik gabe emango diet. Baina horrek ez du eragozten zorrotzak izatea, ezin 
zorrotzagoak, agenteen jokabidea neurri eta proportzionaltasun printzipioek arautu 
behar baitute. Poliziak zilegitasunez baliatzen du indarra, herritarren eskubideen eta 
askatasunen bermatzailea baita; baina zilegitasun horrek kide guztiak behartzen ditu 
erabateko profesionaltasunez joka dezaten.    
 
Badakit erraza dela heriotza penagarri eta arbuiagarri hau modu politikoan erabiltzea, 
baina berriz eskatu nahi dizuet lasaitasuna eta zorroztasuna izan eta babesa eman 
dezazuen, gure poliziaren lana hobetzen jarraitzeko eta baliabide modernoagoak eta 
eraginkorragoak, eta kontrol eta tresna bermatzaile berriak eman ahal izateko, haien 
eginbeharra egoera onenean bete dezaten. 
 
Bukatzeko, Legebiltzarreko taldeko bozeramaileei etengabe ikerketaren berri emateko 
konpromisoa hartu nahi dut, baita lortutako ondorioei dagokienez ere; hala ere, 
gogorarazi nahi dut hemendik aurrera ikerketa epaile eskudunak zuzendu eta 
kontrolatuko duela. 
 
Mila esker. 
 
 
 
 

Gasteiz, 2012ko apirilaren 12a 
 
 


