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Atzeko atea

Frank Olson-ek bere buruaz beste egin zuen.
1953ko azaroaren 19an New Yorkeko Hotel ba-
teko hamargarren soilairutik bere burua bota zuen.

Bi hamarkada baino gehiago pasatu ziren us-
tezko suizidio horren atzean zeuden benetako
zioak argitu ziren arte. 70 mikrogramo inguru
LSD sartu zioten Olsoni bere edalontzian.

Frank hura zen edonolako pertsonaia. Ame-
rikako Estatu Batuetako Armadaren zerbitzuan
aritutakoa zen, eta aberriaren aldeko bere zerbit-
zuak bide ilunetatik joanak ziren. Special Opera-
tions Division izeneko taldean zebilen Olson,
Camp Detrick-eko Armadako Biologia Zentruan.
LSDaren efektuak ikertzen ari zen bere buruaz
beste egin zuen garaian. Bere helburuetako bat
LSD bezalako aluzinogeno indartsu bat galdeke-
tetan zelan erabili ahal zen ikertzea zen. Eta,

bizitzaren ironiak, berak beste gizakiekin hainbes-
teetan ikertutako drogak suizidiora eraman zuen.

Komunisten ahalmen ikaragarriak

1949an Josef Mindszenty Hungariako gotzai-
nak Budapesten epaitu zuten. Mundu osoaren
harridurarako, agintari komunistek bere aurka
aurkeztutako salaketak onartu zituen.

Urtebete geroago iparramerikarrak Koreako
Gerran murgildu ziren. Eta gerra horren hasieratik
ipar korearrek gudan hartutako lehen gatibuek ere
sopresa eman zuten. Soldadu iparramerikarrek
kapitalismoaren basakeriak salatzen zituzten gutun
zein irrati bidezko mezuetan.

Nola zen posible hau guztia? Zalantzarik ez
zegoen. Komunistek buru-jate edo “burmuinaren
garbiketan” aurrerapausu itzelak eginak zituzten.
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Eta aurkikuntza arris-
kutsu horien aurrean,
iparramerikarrek
aurrea hartu behar
zuten ezinbestean.
Horretarako CIAk
Mk-Ultra progra-
ma martxan jarri
zuen.

Gaur egun ja-
kin badakigu ko-
rearrek erabilitako
metodoak ez zirela
izan, orohar,  beste
munduko kontua. Ge-
hienbat doktrinatze pro-
zesua garatzen zuten,
gatibuak egindako kolaborazioa
eskertuz eta kolaboraziorik eza zi-
gortuz. Gizakia gizakia denetik erabiltzen den
teknika berbera.

Ikerketa ofiziala

Mk-Ultraren inguruko lehen datuak 1977an
publikora zabaldu ziren. Urte horretan AEBetako
Senatuko batzorde batek gaia ikertu zuen. Garai
horretan CIAko zuzendari zen Stansfield Turnerrek
berak ere batzorde horren aurrean deklaratu behar
izan zuen.

“Society for Investigation of Human Ecology”.
Giza Ekologiaren Ikerketarako Elkartea. Antro-
pologoez beteta irudika genezakeen elkarte hori,
ordea, CIAren estalkia baino ez zen. Horren bi-
tartez finantziatu zituzten burmuinaren kontrola
helburu zuten esperimentuak.

Burmuinaren sekretuak ezagutzea amets ezin
erakargarriagoa da. Are gehiago inteligentziaren
mundu ilunean aritzen diren taldeentzat. Demagun
espioitza lanetan abiatuko den agente bat dugula.
Harrapatuta izanez gero, bahitzaileek zenbait
informazio baliotsu harrapatu ahal izango lukete.
Baina, lortuko bagenu agente horren burmuinetik
zenbait informazio ezabatzea? Nolabaiteko am-
nesia partziala eragitea? Eta alderantziz? Harrapatu
berri dugun agente atzerritar horren burmuinean
diren sekretu guztiak errez ezagutuko bagenitu?
Horiek ziren, azken finean, programa hau asmatu
zutenen ametsetako bat.

Buru-jatea helburu

Mk-Ultraren in-
guruan AEBetako
Senatuak eratu zuen
batzordeak berak
aipatu zuenez, 30
unibertsitate eta
elkarte baino ge-
hiagok parte hartu
zuen Mk-Ultraren
inguruko saioetan.

Zenbait zientzialarik
horren berri zehatza

bazuen ere, argitu be-
harra dago gehienek ez

zekitela haien ikerketen
finantziazioaren atzean CIA

agentzia zegoenik.

Ikerketa hauen artean, agian gehien dokumen-
tatuenak Montrealgo Allan Memorial ospitale
psikiatrikoan Ewen Cameron doktoreak garatu
zituenak dira. Berak jakin bazekien CIArentzat
lanean ari zela, eta krudelkeriaz betetako  esperi-
mentuak garatu zituen bertan: electrosockak,
bakartze sentsorialak… eta benetako torturatzat
jo genitzakeen beste saio asko eta asko. Cameronek
akuri gisa ospitale horretan zeuden gaixoak erabili
zituen inpunitate osoz.

Ez ziren izan esperimentu bakarrak. CIAk
berak kudeatutako putetxeetan sexua eta drogen
arteko konbinaketa informazioa ateratzeko zuen
baliogarritasuna ikertzeko behaketa gelak martxan
jarri zituzten. Hipnosiaren bitartez hiltzaile pro-
fesionalak eraikitzeko saiakerak egin ziren ere.
Azken finean, Mk-Ultra ez zen programa bakar
bat, programa ezberdin askoren batuketa bat baizik.
Guztira 149 proiektu garatu ziren gizabanakoen
portaeran eragina izateko helburuarekin.

Mk-Ultra ametsgaizto baten oroimena baino
ez omen da. Baina gaur egun Mk-Ultra bezalako
programen bitartez bereganatutako ikaspenak
mundu osoko ziegetan praktikan jartzen direla
pentsatzeko arrazoi nahikoa dago. Eta agian uste
duguna baino hurbilago ere.

Juanma Gallego
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