
Pablo Gonzálezen atxiloketaren aurrean 

Gerran egia izaten da lehen biktima. Kasu honetan, gerraren ondorioz egondako hildako 
eta suntsiketaz gain, Europar Batasunaren lurraldearen baitan oinarrizko eskubideen 
urraketa nabarmen bat salatu eta errefusatu behar dugu. UPV/EHUko doktoregaia den 
Pablo Gonzálezen atxiloketa, sistema demokratiko batean funtsezkoak diren eskubideen 
ukapen argia baita.  

Lehenik eta behin, Pablo kazetari izateagatik atxilotu dutela salatu nahi dugu. Ekialdeko 
herrialdeetan eta sobietar espazio ohian aditua den profesionala den neurrian, ugariak izan 
dira eremu horretan azken urteetan egindako lanak. Besteak beste, 2014. urtetik aurrera 
Ukrainan jazo diren gatazkak, 2020. urtean Nagorno Karabakheko gerra edota 2022. 
urtean Errusia eta Ukrainiaren arteko gatazkak zuzenean jarraitzea izan da bere delitu 
bakarra. Beste herrialdeetan kazetaritza era askean egitea eskatzen den bitartean, Europar 
Batasunaren espazioan hau jazartzea bidegabea iruditzen zaigu. Tamalez, gerra 
testuinguruan elikatu den errusofobiak azaltzen du Pablok sufritzen duen eskubideen 
urraketa. Izan ere, bere kontrako espioitza frogarik gabe, poloniar autoritateek Moskun 
jaio izana eta familia eta pasaporte errusiarrak izatea aipatu dituzte froga gisa (sic). 

Bestetik, inolako oinarririk ez duen atxiloketaz gain, honen ostean jasandako eskubide 
urraketa ere irmoki salatzen dugu. Hilabete baino gehiago darama inkomunikaturik bere 
abokatuarekin eta familiarekin harremanik izan gabe. Poloniak Europar Batasunaren 
Oinarrizko Eskubideen Kartako 18 artikulu urratu ditu. Errugabetasun presuntzioa 
hautsiz eta inolako berme judizialik izan ez duen prozesu baten ostean, gutxienez 
maiatzaren 29ra arte kartzelan egon beharko du Pablok.  

Azkenik, egoera bidegabe honen aurrean autoritate publikoen jarrera ulergaitza 
iruditzen zaigu. Espainiar Estatuko zein Euskal Autonomia Erkidegoko agintariek ez 
dituzte gure ikaslearen egoeraren aurrean hartu beharreko neurriak hartu, besteak beste, 
Poloniako estatu presionatuz eta Europako eta nazioarteko erakundeetan salatuz. 
Horregatik, Pablo Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea den neurrian, erakundeek 
gure komunitateko kidearen defentsan izandako jarrera apala salatu nahi dugu. Ziur gaude 
Mendebaldekoak ez diren herrialdeetako batek egin izan balu atxiloketa jarrera oso 
bestelakoa litzatekeela.  

Kazetaritza askea da pentsamendu bakarrari aurre egiteko demokraziak duen tresna 
garrantzitsuena. Bere atxiloketatik hilabete baino gehiago igaro denean, Pablo 
Gonzálezen askatasuna eskatu eta oinarrizko eskubideen defentsa aldarrikatzen dugu. 

 

Atxikimenduak: pabloeskubideak@gmail.com 

  


