
Abu Jamalek poliziari tiro egin
izana aitortu zuela esan zuten
erietxera eraman zuten bi poli-
ziek, txosten idatzian horrelako-
rik jaso ez zuten arren. Abu Jamal
erietxera eramatearen ardura
zuen poliziaburuari lekuko gisa
deklaratzera deitu zioten, baina
ez zen agertu.

Irregulartasunak irregularta-
sun, epaimahaiak erruduntzat jo
zuen Abu Jamal. Zigorra, bizitza
osorako espetxealdia, baina he-
riotza zigorra ere izan zitekeen,
hilketa aurrez pentsatuta zegoela
frogatuz gero. Orduan, Abu Ja-
malek 16 urte zituela idatzitako

artikulu bat aurkeztu zuen fiska-
lak froga gisa. Artikuluan, Mao
Zedongen aipu ezaguna agertzen
zen: «Boterea fusilaren kanoitik
eratortzen da». Fiskalaren ustez,
hori nahikoa zen frogatzeko Abu
Jamalek zilegitzat jotzen zituela
Poliziaren kontrako eraso bortitz
guztiak eta, beraz, hilketa aurrez
pentsatua zela. Epaileak hiltzera
zigortu zuen.

Abu Jamalen aldeko elkarta-
sun mugimendua hedatzen hasi
zen zigorraren ostean. Elkarta-
sun talde horiek lortutako diruari
esker, Abu Jamalen defentsarako
abokatu taldea osatu zen, eta, ge-
roztik, talde horrek hainbat hele-
gite aurkeztu ditu, Abu Jamalen-
tzat epaiketa justua eskatuz.

Froga nahikorik ez
Abokatu taldearen tesi nagusia
da ez dagoela Abu Jamal erru-
duntzat jotzeko nahiko frogarik,
eta heriotza zigorra ezartzeko
erabakia hartu zela akusatuaren
ideia politikoetan eta Poliziak fal-
tsutu edo manipulatutako froge-
tan oinarrituta. Esaterako, Abu
Jamalen pistolan bost bala falta
ziren, baina inoiz ez da frogatu
Faulkner hil zuten bost balak pis-
tola horretatik atera zirenik. Tes-
tigantza aldatu zuen lekukoak sa-
latu zuen Poliziaren presioak ja-
san zituela hori egiteko, eta
deklaratu behar zuena Poliziare-
kin adostu zuela. Abu Jamal tiro
egiten ikusi omen zuten bi lekuko
bakarrek, bestalde, arazoak zituz-
ten Poliziarekin, eta haietako bat
baldintzapean aske zegoen; hor-
taz, Poliziaren presioak jasateko
moduan zeuden. Lekuko gehiago Euskal Herriko Mumiaren Lagunek egindako agerraldia, Bilbon.
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Epaiketan, heriotza
zigorra ezarri zioten 
Abu Jamali, polizia bat
hil izana leporatuta

1995ean, exekuziorako
eguna zehaztu zuten,
baina atzera egin 
behar izan zuten

25 hiritan ohorezko
herritar izendatu dute,
eta Parisen haren izena
jarri diote kale bati

Euskal Herriko Mumiaren Lagunak
taldea eratu da, eta datozen egunetan
hainbat ekitaldi egingo dituzte,
Abu Jamal askatzea eskatzeko.

G. Hermosilla

Euskal Herrira ere iritsi da Mu-
mia Abu Jamalen aldeko elkarta-
sun oldea. Duela gutxi, Euskal
Herriko Mumiaren Lagunak ize-
neko taldea eratu da, eta hainbat
ekitaldi prestatu dituzte datozen
egunetarako, Abu Jamalen espe-
txeratzearen 30. urteurrenaren
harira.

Komite Internazionalistek
munduko preso politikoen ingu-
ruko jardunaldiak antolatu zituz-
ten duela zenbait hilabete. Or-
duan sortu zen Abu Jamalen in-
guruko auzia lantzeko talde
egonkorra sortzeko ideia, horko
kide Ioseba Landak dioenez: «Iku-
si genuen abenduaren 9rako
mundu osoko deialdia egina zego-
ela Mumiaren aldeko ekintzak
antolatzeko, eta horri ekin ge-
nion. Izan ere, Euskal Herrian
apur bat ahaztuta zegoen Mumia-
ren gaia».

Arrazakeriaren, kartzela siste-
maren eta heriotza zigorraren
kontrako borrokaren ikurra da
Abu Jamal. Aldarrikapen horiek
guztiak bere egiten ditu Euskal
Herriko Mumiaren Lagunak tal-
deak, baina, horretaz gain, pen-
tsatzen dute Abu Jamalen aldeko
elkartasunak ezaugarri bereziak
dituela Euskal Herrian: «Preso
politikoa da Mumia, eta hori ezin
dugu ahaztu. Kanpaina honen bi-

dez gogorarazi nahi dugu mun-
duan hainbat preso politiko dau-
dela, Leonard Peltier AEBetako
indiarren mugimenduko kideak
datorren urtean 35 urte egingo di-
tuela kartzelan, eta Euskal He-
rrian ere 700 preso politiko inguru
daudela»

Izan ere, Landaren hitzetan,
«Mumiak ordezkatzen du mun-
duan preso politikoek pairatzen
duten egoera. Kazetari kritikoa
da, pentsamendu iraultzailea
duena, eta gizarte mugimendue-
tan gabiltzanontzat beti izan da
erreferentzia. Erresistentzia glo-
balaren irudia da».

Euskal Herriko Mumiaren La-

gunek kontaktua dute Alema-
nian dauden elkartasun taldee-
kin, eta etorkizunean, AEBetako
elkartasun taldeekin harrema-
nak sendotzeko asmoa dute.
«Euskal Herrian egingo ditugun
ekitaldi guztien berri haiei eman

Mumiaren lagunak
Euskal Herrian ere

Mundu osoko preso
politikoen egoera
argitara ekarri nahi dute
ekitaldi sorta batekin

Bilboko Erriberako
zubiari ‘Mumia Abu
Jamal zubia’ izena
jarriko diote sinbolikoki

nahi diegu, elkartasunaren me-
zua zuzenean Mumiaren espetxe-
ra irits dadin», adierazi du Lan-
dak.  

Elkartasun ekitaldiak
Hainbat ekitaldi prestatu dituzte
Euskal Herriko Mumiaren Lagu-
nek datozen egunetarako. In Pri-
son My Whole Life dokumentala-
ri euskarazko azpidatziak jarri
dizkiote, eta horren lehenengo
emanaldia Durangoko Azokan
izango da, asteazkenean.

Beste ekitaldi bat antolatu dute
Durangoko Azokan, ostegunean
eta Euskal PEN klubarekin elkar-
lanean: Ahotsenea gunean, Abu
Jamalen testu euskaratu batzuk
irakurriko dituzte zenbait euskal
idazlek.

Ostiralean, berriz, Mumiaren
Aldeko Nazioarteko Eguna izen-
datu dute. Euskal Herrian, hain-
bat tokitan egingo dira Mumiari
buruzko dokumentalaren proiek-
zioak. Bilboko Gatazka gunean
eta Izar Beltz ateneoan, Uztaritze
(Lapurdi) eta Deustuko (Bizkaia)
gaztetxeetan, eta beste hainbat
tokitan emango dute filma.

Azkenik, larunbatean, ekitaldi
nagusia egingo dute Bilbon.
Hainbat ekintza prestatu dituzte,
den-denak Erriberako Zubiaren
inguruan. Zubi hori, Zubi Zuria
izenaz ere ezaguna, San Frantzis-
ko kaleko inguruak eta Zazpika-
leak batzen ditu: etorkinak nagu-
si diren eremua, eta
bilbotartasunaren ikurtzat har-
tzen dena, alegia. Bere esangura
berezi horrengatik, zubiari sinbo-
likoki izen berria jarriko diote,
eta Mumia Abu Jamal zubia
bataiatuko dute.        

agertu zen, gertaeren tokian bi la-
gun lasterka ikusi zituztela dekla-
ratu zutenak.

Abu Jamalen kontrako auziak
izan duen ibilbide luze eta mal-
kartsuan, abokatuek aurkeztuta-
ko froga berri horiek ez dute arra-
kastarik izan, eta 1995ean, Abu
Jamalen heriotza zigorra betetze-
ko eguna zehaztu zuten: abuztua-
ren 17a. Nazioarteko presioak lor-
tu zuen eguna atzeratzea.

2001ean, William Yohn epaile
federalak berretsi zuen Abu
Jamalen erruduntasuna, baina
adierazi zuen heriotza zigorra
konstituzioaren kontrakoa zela,
epaiketan irregulartasun nabar-
menak egon zirelako. Alde biek
helegiteak aurkeztu zituzten.
Duela gutxi, 2011ko urriaren 11n,
AEBetako Epaitegi Nagusiak
berretsi du erabaki hori.

Yohn epailearen erabakia aho
biko ezpata izan da Mumia Abu -
Jamalentzat: alde batetik, herio-
tza zigorraren arriskua aldentzen
du, baina auzia itxitzat jotzen du
eta, beraz, bizitza osorako espe-
txealdia ezartzen dio Abu Jamali,
auzia berriro aztertzeko aukera-
rik gabe. Paradoxikoki, orain Abu
Jamali gelditzen zaion esperan-
tza bakarra, alderdi juridikoari
dagokionez, fiskaltzan datza.

Fiskalak helegitea jarriko balu
heriotza zigorra berriro eskatze-
ko, beste epaiketa bat egin behar-
ko litzateke. Epaiketa horren
emaitza heriotza zigorra ezartzea
izan liteke, baina baita Abu
Jamal askatzea ere. Aldiz, fiska-
lak ez badu beste epaiketarik
eskatzen, heriotza zigorra ez
litzateke gauzatuko, baina hil
arte egon beharko luke kartze-
lan.

Erresistentziaren ikonoa
Espetxean eman dituen 30 urteo-
tan, arrazakeriaren eta heriotza
zigorraren kontrako borrokaren
ikur bilakatu da Abu Jamal, eta
haren aldeko mugimendua
mundu osora hedatu da. Gainera,
espetxean egon den bitartean,
Abu Jamalek jarraitu du «aho-
tsik gabekoen ahotsa» izaten,
aspaldi jarri zioten ezizena ain-
tzat hartuta. Hainbat liburu ida-
tzi ditu, ezkerreko zenbait ager-
karitan artikuluak argitaratzen
ditu, irratian emititzeko kolabo-
razioak ere grabatu ditu eta abar. 

Gaur egun, mundu osoan
daude Mumiaren aldeko elkarta-
sun keinuak. Pertsona ezagun
askok egin dituzte haren aldeko
adierazpenak. Instituzio ugarik
eskatu dute Abu Jamalentzat
epaiketa justua; horien artean,
Europako Parlamentuak eta
Eusko Legebiltzarrak. Ohorezko
herritar izendatu dute 25 hiritan,
eta Parisen badago Mumia Abu
Jabalen izena daraman kalea.
Badirudi elkartasun hori dela
haren esperantza bakarra egu-
nen batean askatasuna berresku-
ratzeko.  


