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Jakes, Xistor eta Jon Kepa
Apirilean bete ziren 30 urte Jakes Esnal, Fredereric Haranboure eta
Jon Kepa Parot Iparraldean eta Unai Parot Estatu espainiarrean atxilotu eta espetxeratu zituztenetik. "Frantziako lurraldean" atxilotutako
hiru lagunei baldintzapeko askatasuna ukatu diete, eta haien ibilbide
juridikoak muga jo du. Horren aurrean, preso eta preso ohiek elkartasun ekimena burutu dute, estatu espainiarrean atxilotu, auzipetu eta
zigortu izan balituzte, 30 urteko espetxealda ez zutela gaindituko frogatzeko.
Martxoaren 25ean Bilboko Frantziako Kontsulatuan euren lekukotza
aurkezteko asmoa zuten arren, ezin izan zuten horrela egin, Covid
19aren konfinamendu neurriengatik. Baina 40 baino gehiagok postaz
bidali zuten euren lekukotza, zigorraren berri eman eta, Jakes, Xistor
eta Jonen kaleratzea eskatzeko.
Frantziako Justizia Administrazioaren eredu ofizialean, 1973ko Zigor
Kodearekin 30 urte baino gehiagora zigortutako preso ohiek Frantziako Gobernuari adierazi zioten ezin duela zigorra luzatzen jarraitu, espetxealdi mugak gainditu dituztelako. Kode berarekin zigortutako euskal preso politikoek ere Pariseko Place Vendômera, Frantziako Justizia
Ministerioaren egoitzara, bidali zituzten euren testigantzak.
1973ko Zigor Kodearen 70. Artikuluak dioenez, ezin da gainditu 30
urteko espetxealdia. Ekimen hau burutu duen bakoitzak ziurtatu du
zigor handiagoa jaso arren ez duela 30 urteko espetxealdia gainditu
edo gaindituko, eta espetxeratze eta kaleratze datak, edo kaleratzeko
aurrikusitako dataren fedea eman du.
Testigantzak bikoiztuta bidali zizkieten hiru presoen abokatuei, beharrezko diren ikustaldi judizial edo administratibotan balia ditzaten.

Urtarrilak 11koa
bai izan zela
txalotzeko
modukoa

Baionan ohi baino goizago, 15:00etarako deitua zegoen manifestazioa, baina
eguerdia baino lehenagotik suma zitekeen arratsaldean izango zen giroa.
Hainbat jende, presoen senideak edo
preso ohiak horietako asko, Ezker
abertzaleko jende ezagunak, kultur
mundukoak... ikus zitezkeen Baionako
kaleetan goiz partetik, haietako hainbat
makilak eskuan zituztela. Eguraldi ona
lagun, elkar agurtzeko eta aspaldian
ikusi gabeak ikusteko, baita bertan
bazkaltzeko ere, baliatu nahi izan zuten
askok larunbat goiz-eguerdi aldea, eta
arratsaldeko lehen orduetarako nabarmena zen hiriko kaleetan mobilizaziorako asmotan bertaratutakoen presentzia. Familia osoan joanak ziren batzuk,
haur eta guzti, lagun artean beste zenbait gazte eta adineko.
Manifestazioari hasiera emateko ipinita zegoen ordurako jendetza bildua
zen abialekura, baina artean iristen ari
beste ziren asko, bazkaria amaitu berri
edo kafea hartzeko tartea lagun artean
luzatu ondoren.

Aurten ere, beste behin ere,
urteroko zita gogoan zuten
herritarrek, eta hutsik egin
gabe hurbildu ziren Bilbo eta
Baionako kaleetara urtarrilaren
11ko larunbatean. Iazko ereduari
jarraituz, bi hiriburuetan egin
ziren manifestazioak, Orain
Presoak dinamikaren baitan
Sarek eta Bakegileek deituta.

Lauga aretoaren kanpoaldean ilaran
jarriak zeuden hamabi traktore, deialdirako pankartak itsatsita, “Orain presoak” lema erakutsiz, ibilbidea egiteko
gertu. Bidearen alde bietan, berriz,
jendetza, noiz abiatuko zain ibilaldira
gehitzeko, eta laster batean ikusi ziren
joaldunak, jendetzaren erdiko pasabidean giroa berotzen. Azkenik, ordu
erdi inguruko atzerapenarekin abiatu
zen manifestazioa. Buruan euskal presoen senideak abiatu ziren oihal handi
bati eutsiz; haien ondoren, “Ez dezagun historia errepikarazi” lemarekin
pankarta handia zeramaten arlo ezberdinetako hamar gaztek.
Gazteon atzean, berriz, Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Zuberoako ehunetik
gora hautetsi, eskuan makila, “Frantziako Ministerioarekin dugun haserrea adierazteko, eta gobernuari jarrera aldaketa bat eskatzeko”. Ordezkari
politikoen segidan milaka herritarrek
ekin zioten ibilbideari. Hauen artean

ziren alderdi politiko, elkarte eta hainbat erakundetako aurpegi ezagunak.
Ibilaldi osoan oihukatu ziren presoen
aldeko aldarrikapenak eta haien etxeratze eskaera.
Deportazioan 34 urte eman ondoren
itzuli den batek hein batean harriduraz baina atsegin handiz bizi izan zuen
egun hau. “Ez dut inoiz halako ezer
sentitu... Gero eta gehiago konturatzen
naiz herri bat garela, eta horrek ez du
atzera bueltarik” zioen.
Baionako erdigunea inguratuz, Santespirituko zubian zehar, Errepublika
plazara iritsi zen manifestazioaren burua. Jendea plazan bertan eta zubian
batzen ari zen bitartean arraunlariak
agertu ziren ibaian, Errobik eta Aturrik
bat egiten duten inguruan, pankarta
handia erakutsiz.
Amaiera ekitaldian Kotte Ezenarro
Hendaiako auzapezak eta Maider Beotegi Bardozeko hautetsiak hitz hartu
zuten. “Egitear gelditzen denak ez
du egindako bidea estali behar, baina
egina izan denak ez du egitear den bidea estali behar” esan zuen Ezenarrok
oholtzatik.
Beotegik, berriz, “Lurralde oso baten
kontra doan Ministerio Publikoaren jarrera” salatu zuen, eta egin beharretan
kokatu zituen bizi osorako zigortu nahi
dituzten presoei “ezartzen zaien heriotza zigor” horri aurre egitea, eta “gatazkaren konponbide orotan ezartzen den
justizia trantsizionala” sustatzea.
Anaiz Funosas eta Mixel Berhokoirigoinek bake artisauen izenean. “Euskal Herria adibide bat da gatazkaren
konponbidean eta armagabetzean. Estatuaren eginbeharra da laguntzea. Ez
dezagun historia errepika, lagun dezagun”, esan zuen Macronek Miarritzen.
“Hitza hitz!” gogorarazi zioten. Hainbat aurpegi ezagunen artean, hantxe
ziren Jean-René Etchegaray Mankomunitateko lehendakaria, Max Brisson
senatari eskuindarra eta beste hainbat.
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17:15 inguruan amaitu zen Baionan 10.000 lagun elkartu zituen
mobilizazioa, eta Bilbokoari lekukoa eman zion. Izan ere gutxi-gorabehera ordu horretan abiatu baitzen egun honetako dei
bikoitzari erantzunez burutu zen beste manifestazio handia.
Lapurdikoan legez, Bizkaiko hiriburuan ere goizetik nabarmendu zen arratsaldeko manifestaldira batzeko asmotan bertaratutako jendearen presentzia. Eskuan makila zutela haietako asko.
Urtero legez, bazkal aurreko orduetan alde zaharreko kaleetan
elkar agurtzeko aukera ez zuen galdu nahi izan hainbat lagun,
senide eta preso ohik. Jakineko ordua izanik, eta are gehiago
eguraldi ona bada, arratsaldeko manifestazioa baino dezente
lehenago hasi ohi da askorentzat egun horretako ekitaldia,
eta aurtengoa ez zen gutxiago izan.
Goizean bertan Sareko Joseba Azkarraga eta Bego Atxak dei
zuzena egin zioten Madrilen gobernuburu den Sanchezi: “Entzun aldarrikapen hau: ez dugu gehiago sufrimendurik nahi”,
presoei eta beren senideei ezartzen zaien zigor gehituari erreferentzia eginez.
Zentzu horretan, egun horretako manifestazioa, urteko lehen
manifestazio handia Baionakoarekin batera, inflexio puntu
eta aktibazio sozialerako gakoa izatea espero zutela adierazi
zuten. Etorkizunari begira eta Estatu espainiarreko espetxe
politikari dagokionean baikor azaldu nahi izan zuten: "Ez dakigu baikorrak izatea bertutea edo gabezia den, baina, edozein
kasutan, badugu esperantza gauzak, eremu honi dagokionean,
aldatuko direnarena. Hala behar luke, behinik behin".
Arratsaldean, Baionan manifestazioa burutzen ari zen bitartean, Bilbon Casillara eta manifestazioa igaroko zen puntuetara
batzen joan zen jendetza. Ibilbidean zehar, Autonomian, Hurtado de Amezagan eta Zabalburun jendetza handia batu zen
batu ere, manifestazioa igaro ahala bertara gehitzeko asmoz.
Horrela, batzuk hasiera puntuan eta beste batzuk bidearen
ertzetan gehituz, 70.000 manifestari batu ziren Bilboko kaleetan.
Azkenik, arratsaldeko bostak eta laurden ingurua zen mobilizazio buruak ibilbideari ekin zionean, “Orain Presoak”
goiburutzat zeraman pankarta handia aurrean zeramala. Eta
pankartari helduz Joseba Azkarraga eta Bego Atxa Sareko
bozeramaleak, Etxerateko Urtzi Errazkin, Orain Errepublikak koalizioko Garazi Hach Embarek Irizar, Rosa Rodero eta
Axun Lasa ETA eta GALen biktimak. Azken bi hauek izango
ziren amaiera ekitaldiko agiriaren irakurleak Udaletxeko harmailetan.
Aurre aldean joan ziren presoen senideak ere, lau ilera luzetan,
Etxeraten ikurdun zapia lepoan, eta banderola bana eskuetan,
eta “Etxean nahi ditugu” aldarria zeraman zapi erraldoia.
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Manifestazio buruko bigarren lerroan euskal eta kataluniar ordezkaritza politiko ugaria ikus zitekeen; besteak beste Oskar
Matute, Mertxe Aizpurua eta Jon Iñarritu EH Bilduko Kongresu espainiarreko diputatuak, EH Bilduko koordinatzaile
orokor Arnaldo Otegi, Nuria Picas ERCko diputatua eta Isaac
Peraire idazkari orde orokorra; JuntsxCateko diputatu Eduard
Pujol; CUPeko Albert Botran Kongresu espainiarreko diputatua. Bertan ziren Josetxo Arrieta, Eneritz de Madariaga eta
Andeka Larrea Bizkaiko Elkarrekin Podemosko kideak. Horiez gain, ordezkari galiziar, andaluziar, berbere, saharar edo
boliviarrak etorri ziren Bilbora. Bertan ziren, gainera, manifestazio honetara batzeko deia egina zuten LAB, ELA, CCOO,
UGTE, Steilas, CNT, ESK, EHNE eta Etxalde sindikatuetako
ordezkariak ere. Hala baina, Ipar Euskal Herrian ez bezala,
zenbait alderdi politikoetako ordezkaririk, hala nola EAJ edota PSEkorik, ez zen ikusi Bilboko mobilizazio honetan. Baina
politikariez gain, euskal kultura, kirol eta hezkuntzako aurpegi
ezagunak ikusi ahal izan ziren, batzuk ageriago, besteak jende
artean gordeago.
Bestalde, urtero bezala bertaratu ziren astero senide eta lagunak espetxeetara bisitara eramateko errepideetan ehunka
eta ehunka kilometro egiten dituzten Mirentxineko furgoneta eta gidariak ere. Gaueko ilunpetan argiztatu ziren kartelak
zeramatzaten hauek, zenbait espetxetara dauden kilometroen
zenbakiak erakutsiz.
Ibilaldian zehar ikusi ahal izan ziren hainbat pankarta, herrialde ezberdinetako ikurrinak, banderola ugari eta “Euskal
presoak etxera”, “Presoak kalera, amnistia osoa” eta antzeko
aldarrikapenak behin eta berriz oihukatu zituen jendetzak.
“Beti da unea, beti da momentua, baina ez da gauzatzen historia” zioen preso baten gurasoak, nekearen zama azalduz nolabait; baina jendearen elkartasuna “behar dugu, horrela lortuko
dugu; osterantzean ez”, gaineratzen zuen.
Garazi Hach Embarek Irizarrek labur adierazi zuen nekearen
aurrean izan behar dugun jarrera: “Helburua amaiera da, oso
garbi daukagu, eta urratsak egiten joatea oso garrantzitsua
da. Bitartean lan asko dago egiteko... Kontua ez da soilik Gobernuan nor dagoen, baizik eta gu nor garen eta zer egiteko
prest gauden”.
Amaiera ekitaldian Rosa Rodero eta Asun Lasak gazteleraz
eta euskaraz irakurri zuten agiria. Euskal presoentzat espresuki ezartzen den espetxe politika bertan behera uztearen beharra azpimarratu eta, espetxe politika horren ondoriorik larri
eta berrienetakoari erreferentzia eginez, Jose Angel Ochoa de
Eribe preso ohiaren heriotza aipatu zuten. Horrez gain, “preso guztiak beren familiaren ingurura hurbiltzea, gaixotasun
larriak dituzten edo adin handia duten presoak askatzea eta
gradu progresioak” bideratzea eskatu zuten, “gure herrian zinezko elkarbizitza demokratikoa eraiki nahi badugu, abiapuntutzat hartu behar baititugu giza eskubideak”.
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Mobilizazioak

ABENDUAK 21

ABENDUAK 22-27

Iruñean “Atera bidera,
Presoak etxera”

Larriki gaixo dauden
presoen alde Nafarroan

Sare herritarrak “Atera bidera, presoak
etxera!” lelopean antolatutako manifestazioan milaka lagunek hartu zuten parte. Arratsaldeko 6etan Iruñeko
autobus geltoki zaharretik abiatu zen
mobilizazio honetan salbuespenezko
espetxe politikaren indargabetzea aldarrikatu zuten manifestariak, nafar
presoen egoera salatuz bereziki. Nafarroak dituen 36 preso politikoetatik
%80 lehenengo graduan daudela, 35
urrunduak direla eta 4 larriki gaixo
daudela nabarmendu zuten. Bianako
Printzearen plazan Nafarroako presoen
senide eta lagunei keinu bat egin ondoren, Merindadeen Plazan performance
batekin urrunketaren ondorio diren
kotxe istripuak irudikatu zituzten, Karlos III. etorbidean larriki gaixo dauden
presoena egoera eta Txapitela kalearen
hasieran espetxean dauden emakumeen baldintzak salatu zituzten.

Sarek antolatuta larriki gaixo dauden
presoen egoera salatzeko ekimen ugari egin ziren Nafarroan zehar. Aurreko
egunetan, abenduaren 19an Iruñeko Sarasate pasealekuan elkarretaratzea egin
zen, Antsoaingo Kaputxinoen biribilgunean egin zuten bezala. Eta abenduaren
22an Lesakako Beheko plazan mobilizazio bat burutu zen; 26an Donibane
auzoko Azuelo plazako biribilgunean
elkarretaratzea, eta abenduaren 27an
Sakanako Etxarri Aranatzeko plazatik
manifestazio bat abiatu zen iluntzeko
orduetan.

ABENDUAK 24

“246 ohe hutsak”
Olentzeroen kantez gain, euskal preso,
iheslari eta deportatuak etxeratzeko aldarria euskal herriko hainbat plazatara
heldu zen gabon gauean, Hertzainak
taldeak duela 30 urte sortutako “564”

“564” abesteko, besteak beste Lazkaon,
Lizartzan, Zizurkilen, Azpeitian, Astigarragan, Irunen, Hondarribian, Zarautzen,
Bergaran, Billabonan, Portugaleten,
Leioan, Lemoan, Iurretan, Bakion, Urkabustaizen, Arbonan, Hendaian, Bilboko Errekalden, Deustun, Donostiako
Egian, Loiolan, Añorgan... Hauek denek
eta beste askok egin zioten leku Gabon
gauean “246 ohe huts” ekimenari.

Bertan, haur motxiladunekin batera milaka pertsonak hartu zuten parte oinarrizko eskubideak aldarrikatuz. Motxilak gora botatzeko asmoz, motxilaren
zama haurren sorbaldetatik kentzeko.

ABENDUAK 28
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herritan ere presoen aldeko “topa” edota “ez daudenen mahaiak” antolatu ziren
urtea agurtzeko.
URTARRILAK 30

Presoen aldarria
Bilboko Patinaje pistan
Laurogei bat aktibista bizkaitarrek “Euskal Preso eta iheslariak Etxera” ikurrekin
eta “Gora Herria, Basque people” zioten
sudaderekin hartu zituzten Gabonetarako Bilboko Arenalean antolatutako izotz
patinaje pista. Dinamika aktibista honek
presoen gaia Gabonetan kokatzeko asmoa zuen, eta bide batez Urtarrilak 11ko
manifara deialdia luzatzea.

Maitasuna,
Hatortxuren eskutik
abestiaren bitartez. Herritarren ondoan,
musikariek jarri zieten doinua taupadei,
behingoagatik egungo 246 “ohe hutsak”
betetzea exijituz. Elkartasun dinamika
martxan jarri eta segituan bat egin zuten
musikari ugarik ekimenarekin. Horri esker, Gabon gauean “euskal preso, iheslari
eta deportatuak etxeratzearen” aldeko
mezua plazetara heldu zen. Otxandion
Josu Zabala Hertzainak taldeko kidea
izan zen zuzenean; Gernikan Eñaut
Elorrieta abeslaria eta Gatibu taldeko
Aimar Arejita aritu ziren kantari ehunka herritarren ondoan; Maider Zabalegi
ehunka herritar abeslarirekin aritu zen
kantuan Oiartzunen; Hernanin ehunka lagun Xabi Solanorekin; Jurgi Ekiza,
Patxi Amulet eta Xabi Etcheberry aritu
ziren Baionako Patxa plazan; Aguxtin
Alkhatek Larresoroko pilota plazan;
Xabi Bastida eta Aitor Gorosabel Su Ta
Gar taldeko kideak Eibarko Untzaga plazan; Nahiak Nahi taldea Burlatako Eliza
plazan. Herritar ugari izan ziren Zornotzan ere Mikel Urdangarinekin batera
abestuz; Estitxu Pinatxok beratarrekin
batera kantatu zuen Altzateko plazan; la
Jodedera taldeko Mandi Trigueros Tolosako triangeluan; Jon Gurrutxaga eta
Ehun Kilo taldeko Jon Zabala Elgoibarko
plazan; Rafa Rueda Mungiakoan; Beasainen Aitor Furundarenak gidatu zuen
abesteko unea Zubimusu plazan. Abeslariez gain, hainbat herritan bestelako
herritarrak ere gehitu ziren ekimenera,

ABENDUAK 27

“Atera bidera, Presoak
etxera” Bilbon
Abenduaren 27ko ostiralean “Atera Bidera, Presoak etxera” lemarekin elkarretaratzea antolatu zuen Sarek Bilbon,
Isozaki Dorretan kokatutako Elkarbizitzaren Enparantzan. “Oinarrizko aldarrikapenak hedatzeko” helburuz eta
“salbuespenezko espetxe politika behin
betiko ezabatzeko momentua dela”
adierazteko Sarek deitutako lau mobilizazioetako bat zen hau, eta ehunka pertsonak parte hartu zuten bertan.

ABENDUAK 28

“Atera bidera, Motxilak
Gora, Presoak etxera”
Senideak preso eta urrunduta dituzten
haurren aldeko mobilizazioa burutu zen
abenduaren 28an. Motxiladun umeek
bizi duten sufrikarioarekin amaitzea
eskatzeko kalejira eguerdiko hamabietan abiatu zen Donostiako Bulebarretik.

Hatortxu Rocken bitartez dispertsioaren
aurkako borrokan gero eta gehiago gaudela azpimarratu zuten milaka gaztek eta
ez hain gazteak. Musikaren bidez “Maitasunaren apologia” egin zuten 23.garren
ediziora bertaratu zire milaka gaztek. Eta
nola egin gainera! 246 ohe huts maitasunez bete zituzten eta ziega zulo orotaraino zein deserriko azken txokoraino iritsi
zen Atarrabiako musikazaleen aldarria.
Elkartasuna ez da eten.
ABENDUAK 30-31

“245 ohe hutsak”
Gabon gauean “euskal preso, iheslari
eta deportatuak etxeratzearen” aldeko
mezua plazetara heldu ostean, urte bukaeran ekimenari segida eman zioten
hainbat herritan. Urte zaharrari agur
esatearekin batera ere makina bat izan
ziren “564” abestia kantatu zuten herriek, oraingoan “245 ohe huts” ekimenari jarraiki (Jon Urretabizkaia 28an aske
gelditu zelako). Gari, Etxahun, Zea Mayseko Aiora Renteria eta Pitirekin batera
abestu zuten ehunka herritarrak abenduaren 30ean Bilboko Plaza Barria betez.
Urte zaharra agurtzean Pasai Donibanen
ere, ohe hutsak gogoan, Liher taldeak jo
zuen; Keu Agirretxeak Ondarroako alde
zaharrean zehar; Ordizian Asier Bidegain
trikitilariarekin Herriko plazan; Oñatin,
Latzen taldeko abeslari ohi Aitor Uriartek
gidatu zuen San Anton plazan egindako
ekimena; gauza bera egin zuen A Tuti
Plain taldeak Soraluzen... Beste hainbat

URTARRILAK 5

Presoen aldarria
Donostiako Norian
Berriro ere, ehun bat aktibistak, oraingoan gipuzkoarrak, “Euskal preso eta
iheslariak etxera” ikurrekin eta “Gora
Herria, Basque people” sudaderekin hartu zuten Donostiako Alderdi Ederren zegoen Noria erraldoia. Noriako ekimena
bukatu zutenean Kontxako hondartzara
jaitsi ziren presoen aldarria zabaltzeko
eta urtarrileko manifestaziora deituz.

URTARRILAK 5

Bertsoak presoen alde
Etxeratek errege egunaren bueltan euskal preso politikoen alde antolatzen duen
bertso saioak mende laurden bat bete
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zuen eta ezin zuenez bestela izan, puntako zortzikote taularatu ziren Oiartzungo
Elorsoro Kiroldegian. 700 pertsona inguru hartu zuten parte 25. saio bizi honetan, saioa une batzuetan emozionala izan
zen, baina batez ere umoretsua.
URTARRILAK 11

80.000 presoen alde
Milaka eta milaka lagun bildu ziren Bilbon eta Baionan presoen eskubideen
alde eta salbuespeneko espetxe politika
gaitzesteko egin ziren manifestazio erraldoietan. “Orain presoak” lemari “Historia ez dadila errepika” gehitu zioten
Baionan. Sare eta Bakegileek deitutako
manifestazio hauetan 80.000 pertsonak parte hartu zuten, Estatu frantses
eta espainiarrari, eta espainiar Gobernu
berriari, batez ere, euskal presoek jasaten dituzten eskubide urraketak bertan
behera gera daitezela eta salbuespeneko
espetxe politika hurbilketa orokorraren
bitartez berehala alda dezatela eskatzeko. Baionan 10.000 pertsona bildu ziren
mobilizaziora, eta Bilbon 70.000tik gora.
URTARRILAK 19

Motxilak Gora!
Motxiladun umeentzako elkartasun-ekitaldia antolatu zuen Sarek Donostiako
Atano pilotalekuan. Gurasoak espetxean
dituen Xuaren hirugarren urtebetetze
egunean, mila guraso eta haur elkartu ziren 11:30etatik aurrera Porrotxekin batera
“Motxilak Gora!” ekitaldian. Porrotxek
eta Maider Zabalegik azaldu zutenez, gaur
egun 102 motxiladun haur-nerabe daude
Euskal Herrian eta “konbentzimendu
osoz diogu, garaia dela eta posiblea dela
motxila horien zamarekin bukatzea”. Posiblea da beraien zigorra etetea; horretarako, beharrezkoa da euren gurasoei
ezartzen zaizkien salbuespen neurriak eta
salbuespen legedia bertan behera uztea.

kalerainfo

URTARRILAK 27

Lau Hortz kultur elkarteak antolatuta,
IV. Etxera Trail mendi lasterketa lehiatu
zen Gernika-Lumo inguruko mendiak
zeharkatuz hamasei kilometroko ibilbidean. Presoen aldeko mendi lasterketan 1.500 mendizale eta korrikalarik
hartu zuten parte. Espainiar eta frantziar
gobernuek mantentzen duten salbuespeneko espetxe politika salatzeko asmotan milaka mendizale ibili ziren goiz
osoan presoen eskubideen defentsan.
OTSAILAK 13

Ikertu ezazue
tortura ofizialki
Tortura pairatu duten Nafarroako pertsonen sareak Nafarroako lehendakariari eta
Parlamentuko presidenteari eskatu zieten herrialdean izan diren tortura kasuen
inguruko ikerketa bat egiteko neurriak
hartzea. “Ikertu ezazue tortura ofizialki”
lelopean elkarretaratzea egin zuten Parlamentuaren atarian, eta gogora ekarri
zuten errealitate hau “oraindik mingarria” dela eta “estalita” dagoela. “Milatik gora nafar izan dira modu basatian
torturatuak” gogora ekarri zuten Marilo
Gorostiaga eta Oihan Ataunek, eta “ezinbestekotzat” jo zuten “Estatuko indar polizialek mantendu duten errealitate gordina” ezagutzera ematea eta “torturaren
inguruko ikerketa zientifiko, profesional
eta independente bat” martxan jartzea.

OTSAILAK 29

APIRILAK 3

Mobilizazioak atzeratuak

Duela sei urte 40 Minutu Rock abiatzeko arrazoiak, presoekiko elkartasun
beharrak, hortxe jarraitzen du zoritxarrez. Musikaren inguruan milaka gazte
bildu ziren Durangoko Landakon euskal preso, iheslari eta deportatu politikoei eta haien senideei elkartasuna
adierazi eta gauzatzeko. Rotten XIII,
The Potes, Mafalda, Mocker's, Tribade,
Arkada Social, Kaleko Urdangak, Tremenda Jauria, Tximeleta, Skakeitan,
Soziedad Alkoholika, Green Valley,
Elepunto, Klag Klub, Belardi Rockers,
Aiala & Mudo eta Nikotina & LittleMartin emandako ekitaldian elkartasunaz lepo bete zen Durango aurtengo 40
Minutu Rockarekin.

Gure Esku herri mugimenduak Hamaika Gara jarduera eta mobilizazio guztiak udazkenera atzeratu zituen. Zentzu
berean, Ikastolen Elkarteak eta Seaskak jakinarazi zuten Herri Urrats, Araba Euskaraz eta Ibilaldia ez zirela udaberrian egingo, "Baina ez dira bertan
behera geratuko" eta udazken hasieran
gutxienez Senpereko jaia egingo da.

MARTXOAK 1

MARTXOAK 8

Feminismoak indarrez
Eguerditik hasita borroka eguna izan
zen aurtengo martxoaren 8an euskal
hiriburuetan. Iruñean eguerdian kontzentrazioa egin zuten; Donostian ere
mobilizazioa izan zen eta, Bulebarrean
zutabeak bildu ostean, giza-katea egin
zuten; Gasteizen eta Bilbon jendetza
elkartu zen manifestazioan. Horiez gain
beste hainbat herri eta eskualdetan ere
egin ziren manifestazioak.

Lilatoia

Joxe Arregi eta torturatu guztiak gogoan
izan zituzten Zizurkilen torturaren aurkako egunaren harira. Jarduera desberdinak antolatu ziren aurreko egunetan,
eta Igandean mendi martxa, bazkaria
eta bestelako jardunak izan ziren eguerdian egindako salaketa ekitaldian.

1976ko martxoaren 3an Espainiako Poliziak Gasteizen hildako bost langileak
gogoan izan zituzten Zaramagan egin
ziren ekitaldietan. Arratsaldean milaka
lagun elkartu ziren Gasteizen egin zen
manifestazioan, eta egia, justizia eta
erreparazioa aldarrikatu zuten sarraskiak eragindako biktimentzat.
MARTXOAK 3

Orain da unea
600 inguru preso ohi eta errefuxiatu
ohik hartu zuten parte Oiartzungo Ma-

APIRILAK 8

Lasterbidean etenda
Etxeratek jakinarazi du maiatzaren
30ean Kanpezun egitekoa zen Lasterbidean jaialdiaren bertan behera geratzen
dela. Euskal errepresaliatuen eskubideen
aldeko lasterketa solidarioa 2021ean
egingo da Arabako udalerri horretan.
APIRILAK 12

Aberri eguna balkoietan

Orotara 6.565 emakumek parte hartu
zuten “Norantza bakarra du bideak” lelotzat hartuta egin zuten Donostiako Lilatoia lasterketan. Emakumeen indarrez
eta aldarrikapenez bete ziren kaleak 5
kilometroko herri lasterketa honekin.
MARTXOAK 3

OTSAILAK 16

Preso politikoen
nazioarteko eguna

40 Minutu Rock

Egia eta justizia
eske Zaramagan

Torturatu guztiak gogoan

APIRILAK 17

dalensoro pilotalekuan egin zen batzar
informatiboan. Espetxeetako egungo
egoeraren eta testuinguru politiko berriaz aritzeaz gain, preso eta errefuxiatuen auzia konponbide esparrura eramateko dauden egitasmoak azaldu ziren
bertan.

Etxera Trail

MARTXOAK 27

Azken ostirala
Euskal presoen senideek espetxeetara
bisitan joateko aukerarik ez dutela-eta,
berotasuna helarazi asmoz martxoko
azken ostiralerako saio berezi bat prestatu zuten Sare eta. Koronabirusaren
ondorioz bizi dugun egoeragatik bisitarik, bisean bisekorik eta kontzentraziorik gabeko martxoko azken ostiral
bereziak pantailaren aurrean bildu zituen presoen senide eta lagunak, Sareren Facebookeko kontuan eta Hamaika
Telebistan.
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Politika arloko nazioarteko 30 pertsona esanguratsuk bat egin zuten Aberri
Egunerako Euskal Herria Baterak egin
zuen deialdiarekin. Milaka euskaldunek ospatu zuten Aberri Eguna euren
etxeetan konfinatuta, Ikurriñekin, Nafarroako banderekin eta irudimen handiz apaindutako balkoietara irtenaz,
"Txoriak txori" eta "Ikusi mendizaleak"
abestuz. Milaka argazkiko mosaiko
handi batek eman zuen mobilizazio
atipiko baina masibo horren berri.

Koronabirusari kartzela barrutik aurre
egitea kanpotik egitea baino askoz gogorragoa da. Hala adierazi zuen Preso Politikoaren Nazioarteko Egunaren harira
munduko hainbat tokitatik online mintegi
batean parte hartuko zuten euskal presoen, palestinarren eta kolonbiarren senideen testigantzak. Etxeratek, bestalde,
pandemiaren eragina murrizteko preso
politikoak presazko neurrien hartzaile
izan zitezen eskatu zuen egun horretan;
Sortuk, berriz, euskal preso politikoek pairatzen duten salbuespenaren baitako salbuespenari amaiera ematea eskatu zuen.
MAIATZAK 11-17

Patxi Ruiz gose eta
egarri greban
Maiatzaren 10ean, Patxi Ruiz preso politikoaren audioa hedatu zen sareetan.
Bertan esaten zuen Murtziako espetxeko
8. moduluan Covid-19aren inguruko neurriak eskatzeko protesta baten funtzionarioek kartela entregatzeko eskatu ziotela.
Geroago eztabaida izan zuen, funtzionarioari identifikazio-zenbakia eskatzean,
eta mehatxuak jaso zituen. Egoera salatuz idatzi zion Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralari, gose eta egarri greban
jartzen zela iragarriz. Harrigarri egiten da,
Murtzian dauden beste kideentzat ere,
presoaren eskaera eta erantzunaren arteko desproportzioa. Hurrengo egunetan,
konfinamendu betean, lehen protesta elkarretaratzeak egin ziren, hilaren 13an eta
14an EAJren eta PSEren hainbat egoitza
margotu zituzten, eta Eako kutxazain automatiko bakarra erre zuten, Patxiri elkartasuna adierazteko, Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak iragarri zuenez. Hilaren
14an kezka areagotu zen eta elkartasuna
adierazteko elkarretaratzea egin zuten
bere auzokideek Ezkaba plazan. Asteburuan protesta gehiago izan ziren hainbat
herritan, Iruñeko Alde Zaharrean jendetsuena, Txantrean debekatu ondoren.
Bien bitartean, larunbatean gertukoen
bisita jaso zuen Patxik; igandean eta astelehenean, hilaren 17 eta 18an, bere abokatuena, eta protesta uzteko asmorik ez
duela adierazi zuen. Osteguneko gaueko
11etan inguruan ospitaleratu zuten.
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“Gorazarreak” aitzakia,
Kalera dinamikak
auzitan

J

oan den urtarrilaren 22an, Antton Lopez Ruiz,
Oihana San Vicente, Oihana Garmendia eta
Haimar Altuna Ezker Abertzaleko kideak atxilotu zituen Guardia Zibilak, eta Intxaurrondo,
La Salve eta Sansomendiko kuarteletara eraman zituzten
deklaratzera. Harrerak edota ongi etorriak antolatzea
leporatzen diete. Orduan jakitera eman zen auzi handi bat
osatzen ari direla Auzitegi Nazionalean, azken urteotan euskal presoei egindako hainbat harrera, 95 harrera
zehazki, biltzen dituena.
Hilabete gabe, Otsailaren 20an, atxilotuez gain, ezker
abertzaleko beste zortzi laguni ikerketa beraren barruan
daudela jakinarazi zieten. Guztira Ezker Abertzaleko hamabi kide laster Auzitegi Nazionalera deklaratzera deituak
izango zirela jakin zen. Martxoaren 24an lehenengo seiek
deklaratu zuten, eta bertan jakin zuten “Terrorismoa goratzearen delitu jarraitua” egozten zietela. Manuel Garcia
Castellon instrukzio epaileak daraman sumarioan Alberto
Matxain, Garazi Autor, Ikerne Indakoetxea, Jorge Olaiz,
Irati Tobar eta Miren Zabaletari egindako galdeketa Kalera
Kalera dinamikaren inguruan izan zen momentu guztian.
Kalera Kalera dinamikari buruz bereziki eta Kalera Kalera
dinamikaren arduradun, egitura eta antolaketaren inguruan izan ziren galderak.
Bestalde, urtarrilean sarekada horretan atxilotutako
lagunek (Antton Lopez, Oihana Garmendia, Oihana San
Vicente eta Haimar Altuna) eta Juan Mari Olano eta
Julen Larrinagak, martxoaren 3an deklaratu zuten epaile
berberaren aurrean. Aurrekoek bezala deklaratu zuten
seiek, baina ez zieten Fiskaltzaren edo AVTk, Dignidad y
Justiciak eta Covitek osatzen duten akusazio partikula-

rraren galderei erantzun. Berriro ere, Epailearen galderak
Kalera Kalera dinamikaren ingurura bideratuta egon ziren.
Guztiek baieztatu zuten Kalera Kalera dinamikan parte
hartu izana, baina “babes dinamika” edota egitasmo gisa
identifikatu zuten, inoiz ez egitura edota erakunde formal
bezala. Era berean onartu zuten hainbat harreretan parte
hartu izan, baina beti ere etxera itzultzen zenarekin harreman pertsonala zuelako eta ez antolatzaile gisa, eta zentzu
horretan “terrorismoari gorazarre” egin izana ukatu zuten.

Operazio hau oinarri
duen sumarioak
nabarmentzen du
ongietorriak (...) Ezker
Abertzaleak historikoki
izandako praxiaren
jarraipena direla
bai organizatiboan
eta gauza bera atal
sinbolikoan

Operazio eta sumarioaren irakurketa
Gatazkaren ondorioen konponketa ordenaturik nahi ez
duen Estatu sakonaren baitan diseinatutako operazio baten
aurrean gaude. Ez litzateke zuzena operazio hau “ongi
etorri”en edota errelatoaren borrokara mugatzea. Sumarioak
agerian uzten du Guardia Zibilak abiatu eta martxan jarri
duen operazio politiko-polizial-juridiko honen oinarrian
beste erakunde batzuen jarraipenaren tesia dagoela. Orain
ezin da “dena ETA da” estrategia erabili, edota errepresiorako
aitzakia gisa erabili, baina funtsean “presoen gaia” gauza bera
egiteko erabiltzen da. Hor uztartzen da Amnistiaren aldeko
Batzordeak, Askatasuna eta Kalera Kaleraren jarraikortasun
haria bilatu nahia, Herrirarekin egiten zuten moduan.
Estrategia aldaketaz geroztik polizia operazio batzuk izan
dira “dena ETA da” delakoaren baitan, baina ETA oraindik
desagertu gabe zegoenean. Orain, behin erakundea desegin ondoren, errepresio estrategiarekin jarraitzeko errail
erabilgarria kontsideratzen dute preso eta iheslariena, eta
segidaren tesia darabilte prozesu juridiko bat abian jartzeko; epaiketa berri bat prestatzeko apustua egiten dute,
eta auzi honetan helburutzat jarri dute dinamika berri bat
legez kanpo jartzea, etorkizunari begira horrek irekiko
lukeen balizko estrategia errepresiboarekin jarraitzeko.
Operazioaren atzean dagoen irakurketa osatzeko atxiloketak egin ziren unean egindako irakurketa politiko berbera
dago. Testuinguru berri honetan preso eta iheslarien
aferaren soluziobiderako egon daitekeen aukera baldintzatzen edota birrintzen saiatzeko.
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Operazio hau oinarri duen sumarioak nabarmentzen du
ongietorriak (omenaldiaren ezaugarritze eta errekonozimendu militantearen karga erantsiz) Ezker Abertzaleak
historikoki izandako praxiaren jarraipena direla, bai perspektiba politikoan, bai organizatiboan eta gauza bera atal
sinbolikoan. Zentzu horretan, luzatu den mezua da lehen
Amnistiaren Aldeko Batzordeak edo Askatasunak egiten
zuena orain Kalerak egiten duela.
Operazio hau politikoki eta mediatikoki denbora luzez
elikatu den mezu eta giro zehatzaz baliatzen da. Hau
da, Ezker Abertzaleak ez du iraganarekin eten, betiko
jokabidean dago, biktimak umiliatzen ditu eta preso ohiei
gorazarre eginez estrategia politiko-militarraren errelatoa
zuritzen edota elikatzen du.
Hori horrela salduta, indar polizialek eta epaileek beren
eraginpetik libre utzi ezin duten errealitatearen argazkia eskaini da, errealitate birtual hutsa izanik ere. Hor
kokatzen da baita ere lege aldaketarako planteamendu
zaharberritua. Ezker abertzalearen jokabideak oraindik
ere neurri berriak behar dituela jendarteratuz presioa
egiten saiatzeko. Beraz, Estatuak interbentzio poliziala eta
juridikoa bultzatu beharra zuen. Eta biktimen lobbyen eta
eskuin muturreko fundazioren baten inpultsoak jarraituz
eta probestuz, horixe egin dute Guardia zibilak eta Auzitegi Nazionalean itsatsita dauden estatu sakonaren beste
elementuek.
Esandakoaz gain, ezin da baztertu Estatu sakon horrek preso eta iheslarien afera ez konpontzeko politika
iraunkorki mantentzeaz gain, preso eta iheslarien eremuko jardun militantea erasotzen jarraitzea, guzti horrek
sortzen duen ezintasun eta zaputz girotik barne tentsioak,
kontraesanak eta nekea eragin nahian, eta horrekin batera
erantzun bortitzak edota indarkeriazkoak probokatzeko
ahaleginean. Horrekin, jakina, Estatuari komeni zaion
neurriko eskenatoki edo jokalekua bilatuz.
Operazio polizial hau eta Entzutegian ireki duten prozedura baino askoz lehenago aztertu zen espetxetik
etxeratzen edo erbestetik herriratzen direnen harreren
afera. Hau ez da gai berria; Euskal Herrian denbora luzea
daramagu gai honen inguruan gertatzen den mediatizazioarekin borrokan. Bestalde, presoen gaiaren inguruko
herri akordio zabal eta anitzetara bidean adostasun sozial,
politiko, instituzional eta sindikalak lortu dira. Ez da, beraz, ezer berria esatea Kalera dinamikak, ezker abertzaleko
indar eta ahaleginak aktibatzera bideratzen zen dinamikak
alegia, aspaldi eman ziela lekukoa dinamika berri anitzago eta sozialki zabalagoei, zabaltasun horretan beste
protagonista eta subjektu batzuk bilatuz, elkarbizitzaren
esparruan presoen gaiari irteera emateko aldarrikapenean
lortutako aniztasun eta adostasunaren ispilu diren beste
protagonista eta subjektu batzuekin.
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El año 2019 era testigo del fallecimiento de tres ex presos liberados
pocos meses antes de su fallecimiento y cuando ya su enfermedad
había entrado en fase terminal. Dos de ellos, Oier Gómez y Juanmari
Maizkurrena ni siquiera llegaron a formar parte de la lista de presos
con enfermedades graves incurables, mientras que José Angel
Ochoa de Eribe que si estaba incluido en ese listado, lo estuvo
de forma anónima. Nada más iniciarse el año 2020, portavoces
de Etxerat acompañados de profesionales médicos comparecían
públicamente para hacer publico el sobre presos y salud y dar
cuenta del actualizado listado de presos gravemente enfermos cuya
situación requiere de soluciones de urgencia.

Números y
nombres de la
enfermedad
en prisión

L

a situación, como se desprende de la valoración que
realizaron los profesionales médicos que se encargan del seguimiento y asistencia a los presos vascos, continua siendo extremadamente preocupante.
A nadie se le escapa que la cárcel no es el lugar indicado
para ningún tipo de tratamiento médico de enfermedades
graves, ni para la evolución positiva de las enfermedades.
Además, la prisión es un medio en el que también se genera
enfermedad, se agravan las dolencias y los contagios. Eso
lo hemos podido constatar y seguimos constatando durante toda esta crisis del Covid 19. Las condiciones de vida en
un entorno cerrado, masificado e insalubre; la tensión y el
control constante de todos los aspectos de su vida; el modo

de vida antinatural al que presas y presos se ven forzados a
vivir durante años, es caldo de cultivo para la enfermedad,
tanto física como psíquica. Estas condiciones se agudizan
en los regímenes de vida más severos derivados del régimen cerrado en unidades especiales de aislamiento o en
modulo, del encarcelamiento en soledad sin compañeras y
compañeros y de la poca diligencia de los servicios médicos penitenciarios bien para los diagnósticos o bien para el
tratamiento.
La cárcel genera enfermedad, pero, además, una vez que la
enfermedad se declara, el preso enfermo no tiene las mismas opciones que las personas en libertad para ser diag-
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nosticado, atendido y tratado por su enfermedad y mucho
menos aliviado curado o aliviado. El enfermo en prisión,
primeramente y ante todo, es preso, con todas las restricciones, limitaciones, condicionantes y prohibiciones derivadas de su condición de persona privada de su libertad y
a ser mantenida recluida. Después, en todo caso, es considerada como una persona enferma, pero para la Administración penitenciaria su derecho a la salud queda siempre
recluido a la última de las categorías.
Las consultas médicas, las revisiones periódicas y las pruebas aún siendo ordinarias se retrasan durante meses, y no
hablemos de las pruebas especificas, cualificadas o extraordinarias. Todo eso impide los diagnósticos y tratamientos
tempranos, añadiendo una preocupación y temor añadido
de la persona enferma y por extensión de sus familiares. En
prisión, las revisiones médicas no se cumplen en los plazos
señalados, por grave que sea la dolencia; las intervenciones
quirúrgicas se retrasan o se suspenden repetidamente…
cada caso de enfermedad en prisión es una dura prueba
para la persona enferma que sabe que acaba de iniciar una
carrera de obstáculos y de impedimentos.
Y, si esto ocurre con las enfermedades corrientes y/o menores ¿qué no ocurre cuando se trata de enfermedades crónicas, las graves dolencias y enfermedades incurables? La
situación de las presas y presos con enfermedades graves e
incurables hace años que ha pasado el umbral de la alarma
y de ser contemplada con el rigor y la seriedad que la situación de urgencia merece.
La política penitenciaria, continua estando regida por los criterios políticos de la excepcionalidad y sigue enmarcada en
parámetros de venganza, humillación y el chantaje. Sigue vigente el cruel criterio de “que se pudran en la cárcel” como
lo demuestran las nulas iniciativas adoptadas durante la redciente crisis sanitaria con enfermos y meyores. Así las cosas,
los presos enfermos siguen siendo vistos como trofeos o como
rehenes ausentes del derecho a la salud, ausentes del derecho
a una vida digna y, por extensión, no merecedores de una
vida tranquila y sosegada para recuperase de su enfermedad
o para evitar una evolución aún más negativa de las misma.
Su excarcelación, una hipótesis recogida por la legislación y
el Reglamento penitenciario para el caso de las enfermedades
graves e incurables se ha convertido en los últimos años en un
imposible o un eterno camino plagado de dificultades.
Para certificar la crueldad con que se ha tratado hasta la
fecha a las presas y presos gravemente enfermos, basta recordar la infame instrucción de 2017 del Gobierno del PP
que, en la práctica, solo permitía la puesta en libertad de
los enfermos terminales con una esperanza de vida de dos
meses. Afortunadamente esa instrucción fue derogada a
finales de 2018 pero, el nuevo protocolo de Instituciones
Penitenciarias, aunque no califique unicamente la expecta-

tiva de vida del preso enfermo e introduzca otras variables,
se ha convertido durante el último año en una herramienta
inútil debido a la inacción y la falta de voluntad para hacer
recuperar la libertad a un mayor número de los presos con
enfermedades crónicas, graves e incurables. Manteniéndoles en prisión hasta prácticamente su cumplimento integro
y añadiendo nuevas condiciones para su excarcelación dada
su vulnerabilidad, lo único que se consigue es la prolongación del sufrimiento. Los criterios médicos siguen siendo
estando ausentes o siguen sin ser el elemento determinante
para puesta en libertad de los presos.

La crudeza de la enfermedad en prisión
bajo el rigor de los datos
En lo que se refiere a la situación actual de las personas
enfermas encarceladas, las cifras ayudan a hacerse una idea
de la gravedad de la situación. En estos momentos hay 65
presos políticos vascos que sufren algún tipo de enfermedad
orgánica, presos que precisan y a los que se ofrece, o se
ofrecía hasta antes de la pandemia, una asistencia externa lo
más rigurosa posible dentro de las posibilidades que ofrecía
la cárcel.
Desglosando el conjunto de esas casi siete decenas de
personas aquejadas de algún tipo de enfermedad, la lista
de quienes padecen enfermedades físico-médicas graves e
incurables, tras las excarcelaciones de Erostegi y Fraile, suman

un total de 15 presos a quienes se hace urgente atenuar la
prisión o poner en libertad. Otras 14 presos y presas políticas
encarceladas también son objeto de un seguimiento estrecho
de su enfermedad y, finalmente, otras 36 personas que
sufren dolencias o tienen patologías menos severas también
cuentan con seguimiento médico exterior. Llegados hasta
aquí, habría que precisar que algunas de estas personas se
encuentran pendientes de recibir los resultados de diversas
pruebas clínicas y que, desgraciadamente, cuentan con la
posibilidad de un diagnóstico de carácter grave.
Así mismo, otras cuarentena más (37) tienen diagnosticadas
patologías leves o sin datos demasiado significativos pero
alguna vez se han puesto en contacto con los médicos
que asisten a los presos, han sido intervenidos y conviene
evaluar su evolución. A la hora de realizar evaluaciones
sobre los presos enfermos se suele tener fundamentalmente
en cuenta a ese primer grupo de alrededor de 65 personas
que sufren algún tipo enfermedad aunque, se sea consciente
que, hay más personas presas con algún otro tipo de
enfermedades pero que, de momento, no han precisado
o precisan de la asistencia y el seguimiento exterior. En
cualquier caso, los historiales médicos que van sacando los
presos de las diferentes cárceles dan una pista sobre los
padecimientos de quienes están aquejados de otros tipos de
dolencias o enfermedades en prisión.
Otro de los grandes ámbitos de catalogación de las
enfermedades en prisión es la categoría donde se incluyen

las enfermedades y los problemas psicológicos, derivados
del hecho de haber sufrido torturas, de la prisonización o el
encierro prolongado durante años o decenas de años, o por
cuestiones derivadas de situaciones surgidas o padecidas
en sus entornos más afectivos.
Actualmente una quincena de personas encarceladas
sufren algún tipo de enfermedad psíquica diagnosticada. De
ellas, por su especial gravedad, 3 están incluidas en la lista
de presos y presas gravemente enfermas con pronóstico
severo contando también con otros diagnósticos médicos
menores o mayores.
Otras 6 personas más son objeto de seguimiento continuado
y estricto y otras 6 más precisan de seguimiento psicológico
aun con control menos estricto. Hay que subrayar que 13
de estas personas precisan y reciben asistencia directa que
incluyen visitas de psicólogos extra-penitenciarios y el
seguimiento de terapias individuales en las cárceles.
A parte de estas 15 personas, se tienen contabilizadas otras
20 más que sufren o han sufrido algún tipo de neurosis y
que necesitan de asistencia y algún tipo de seguimiento
psicológico. Mientras que, por otro lado, un dato más que
significativo es que, en la última década, la Administración
Penitenciaria ha denegado hasta un total de 33 peticiones
de asistencia psicológica para otros tantos presos,
denegando las visitas terapéuticas de los psicólogos extrapenitenciarios.
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personas con enfermedades graves e incurables. Esta año
lo comenzamos con 19 casos graves identificados, pero las
excarcelaciones de Joseba Erostegi por extincion de condena y de Gorka Fraile en libertad condicional, la han dejado
finalmente en 17 presos y presas con enfermedades graves.
En primer lugar se sitúan aquellos presos aquejados de enfermedades cuya gravedad es muy elevada, esto es, con
riesgo evidente de muerte. En este grupo se incluyen los
casos de cáncer, las cardiopatías severas (2 casos) y las enfermedades psíquica grave (3 casos) así como las enfermedades degenerativas en un estadio avanzado (1 caso).
Otro grupo viene conceptualizado como el de las personas
sin riesgo evidente de fallecimiento pero a los que el carácter crónico de su enfermedad les perjudica en su quehacer
diario y sus situación se hace incompatible con la estancia
en prisión. Aquí se incluye tanto a pacientes con enfermedades degenerativas y, por tanto, incurables (espondilitis,
artropatía psoriásica...) como a los afectados por enfermedades oftalmológicas muy graves o diabetes severa.

Las comparaciones son odiosas,
pero ilustrativas
Hace una década el numero de presos y presas políticas vascas alcazaba la nada despreciable cifra de 750 personas y
algo menos del 25% de ellas sufría algún tipo de afección
médica o psicológica significativa. Diez años más tarde,
afortunadamente, el numero preso y presas políticas vascas
encarceladas ha descendido notablemente, pero el de enfermos ha aumentado significativamente. Hoy, de las 235 personas que son miembros del Colectivo de Presos Políticos
Vascos (EPPK), el numero de afectados por algún tipo de enfermedad ha aumentado 10 puntos hasta sobrepasar el 34%.
A ello, habría que añadir que hay otro 23% mas que se encuentran en una situación en que sus casos también son merecedores de dar comienzo a un seguimiento médico (37) y
psicológico (20). ¿Qué factores operan para este aumento y
la nueva realidad cobren tintes de alarma? Es bien sencillo,
son dos factores los que están influyendo determinantemente para que la salud de los presos vascos se deteriore sustancialmente. De un lado, el incremento de la edad media de
los encarcelados y, de otro, el alargamiento del periodo de
encarcelamiento de las y los miembros de este colectivo.
En cuanto a la edad, el 17% del colectivo de presos vascos
son personas de edad avanzada y han sobrepasado los 60
años de edad. Si nos refiriéramos a los mayores de 50 años
ya estaríamos hablando del 41% del colectivo y, si esa re-

ferencia fuera para los mayores de 40 años, el porcentaje
se dispararía hasta el 89%. Por contra, si lo que analizamos
no es la edad sino el tiempo pasado en prisión, un tiempo
que acaba pasando factura tanto médica como psicológica,
las cifras no son menos alarmantes. Así, nos encontramos
que 4 presos han franqueado las tres décadas encarcelados.
Igualmente, son 50 quienes han sobrepasado los 20 años de
encarcelamiento (20’7%) y si la barrera se coloca en el otro
de los estandares europeos de máxima estancia en prisión, el
numero de presos y presas que han sobrepasado los 15 años
de reclusión vienen a ser las dos terceras partes de los miembros de EPPK o un 65’2%.
Edad avanzada y estancia prolongada en prisión son esos
factores que interactúan para que la salud de los presos y
presas se resienta y haga aflorar todo tipo de enfermedades
y dolencias. Y, sobre todo, para que conlleve que las enfermedades se conviertan en crónicas y se desarrollen las
enfermedades graves e incurables.

La lista de los enfermos graves y crónicos
Esta generalización de las enfermedades en prisión esta
conllevando que, bajo un criterio estrictamente médico, se
ponga el acento en las enfermedades más graves, en aquellas calificadas de incurables y en las situaciones de enfermedad crónica. De ahí que anualmente se proceda a la confección y actualización de una lista de urgencia, la de las

Es evidente que lo muy urgente es excarcelar a los que tienen pronósticos de riesgo evidentes para su vida, a los afectados por cánceres, enfermedades cardiológicas y psicóticos. Y aquí, habría que mencionar que pese a que alguna
persona afectada por algún tipo de cáncer se encuentra en
fase de remisión o con el tumor neutralizado, el carácter de
la enfermedad exige evitar cualquier repunte de la enfermedad o riesgo imprevisto. Basta con recordar los casos de
Josu Uribetxeberria y José Angel Ochoa de Eribe que, con
canceres aparentemente neutralizados, volvieron a aparecer
en forma de estadios irreversibles y acabaron costándoles la
vida en desenlaces rápidos.
Para el resto de enfermos crónicos, aún sin riesgo evidente
de fallecimiento, también resulta evidente que la cárcel no
es el mejor lugar para afrontar ese tipo de enfermedades ni
vital, ni médica ni tratamentalmente. Y, eso se ha puesto
aun mas de manifiesto durante la crisis sanitaria provocada
por el Covid 19 y los llamamientos de organismo sinternacionales a excarcelar a las personas de riesgo. En cualquier
caso, el alejamiento practicamente impide todo tipo de asistencia extrapenitenciaria y hospitalaria viable para la mayoría de los presos vascos con enfermedades.
Por otro lado, en lo que se refiere a la asistencia sanitaria
general de las personas encarceladas, han venido siendo
habituales las continuadas situaciones que afectan negativamente tanto a los enfermos como a sus enfermedades.
Desgraciadamente ha sido habitual y frecuente que se dieran todo tipo de retrasos a la hora de acudir a las consultas,
a la realización de pruebas especificas y aún mas a la hora de
poner fecha o acudir a las intervenciones hospitalarias. Han
sido habituales listas de espera para intervenciones quirúrgicas de más de un año, la falta de coordinación entre cárcel
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y hospital, y falta de comunicación al o a la paciente sobre el
particular. Además, nohan sido pocas las ocasiones en que
se han dado otro tipo de negligencias, como los tratamientos equivocados, la precariedad en el seguimiento médico
o la falta de diligencia y nula gestión sanitaria de los días
previos a graves desenlaces en personas que presentan o
susceptibles de presentar cardiopatias.
El Estado francés tampoco ha sido ajeno a esa dinámica administrativa donde los criterios penitenciarios o judiciales
prevalecen por encima de los criterios médicos a la hora de
valorar la excarcelación de las personas enfermas. Basta con
analizar el caso del lasartearra Ibon Fernandez Iradi, aquejado
por una esclerosis múltiple. Tras una primera valoración por
parte de expertos médicos nombrados por el juez, recomendando su excarcelación, las intervenciones de la procuraduría
y de diversas instancias judiciales retrasaron durante varios
años una decisión que al final acabó siendo negativa. Pese al
gran número de presos enfermos y al ingente trabajo desarrollado por médicos y abogados para hacer variar su situación de encarcelamiento, año tras año se han repetido las
dificultades para excarcelar a los presos con enfermedades
graves e incurable. Y, tampoco ha sido el momento durante
el confinamiento provocado por una pandemia mundial.
En honor a la verdad, si hay que reconocer que ha habido
excepciones y así, durante el año precedente se consiguió
atenuar la prisión (domiciliaria) de Aitzol Gogorza desde
Basauri o se excarceló a Asier Aginako o José Angel Ochoa
de Eribe, aunque también es cierto que la situación de Gogorza llevaba sin evolucionar más de siete años y que la prisión atenuada no llegó hasta cuatro años después del que
el Parlamento Vasco solicitara su excarcelación. Igualmente, las otras dos ultimas liberaciones no se produjeron hasta
constatar la gravedad extrema de sus enfermedades corroborada por informes médicos exhaustivos y contundentes
que las calificaban de terminales.
Tampoco se puede obviar que el pasado año fallecieron tres
expresos, excarcelados en su día debido a ese tipo informes
inapelables que obligaron a suspender sus condenas. Así,
Juan Mari Maizkurrena (2019/01/05) fallecía 18 meses después de ser excarcelado, Oier Gómez (2019/01/26) 20 meses después y José Angel Ochoa de Eribe (2019/10/29) no
llegó a estar en libertad ni siquiera 4 meses. Un tiempo que
no se puede calificar de libertad porque todos ellos tuvieron que emplearlo para recibir agresivos tratamientos que
no pudieron evitar la irreversibilidad de los canceres que
habían desarrollado. Los tres fueron liberados en estadio
terminal y si la crueldad no se hubiera instalado en la política penitenciaria y las decisiones judiciales, si todos ellos
hubieran podido tener consultas, diagnostico y seguimiento
adecuado y hubieran sido excarcelados cuando el estadio de
la enfermedad no estaba tan avanzado, la esperanza de vida
se habría ampliado significativamente.
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Gaixo dauden presoak zenbakietan
Laguntza medikua duten eta behar duten presoak: 65
37 arreta eta jarraitu beharreko beste kasuak

Kasu larriak
Kasu arinagoak
baina jarraipena
dutenak

15
36

14

Kasu ez hain larriak
baina jarraipen estua
dutenak

Laguntza psikologikoa duten eta behar duten presoak: 15
20 arreta eta jarraitu beharreko beste kasuak

Zeharkako jarraipena
Gutxiagoko arreta edo
idatzizko asistentzia
dutenak

6

3

Kasu larriak
Arreta eta jarraipen oso
estua behar dutenak

6

Jarraipen estua
Arreta nahiz eta
gaixotasun ez-larrien
bat duten orain

Arronategi
Azurmendi, Kepa
Gernika (BIZ)
1965/08/29

Martin
Hernando, Txus
Basauri (BIZ)
1963/05/24

Anonimo 1
Bizkaia
48 urte

Arizkuren
Ruiz, Josetxo
Iruñea - Alde Z (NAF)
1958/11/18

Otegi
Unanue, Mikel
Itsasondo (GIP)
1972/10/08

Borde Gaztelumendi,
Joseba
Ugao (BIZ)
1959/03/24

Armendariz Gnzl de
Langarika, Lierni
Beasain (GIP)
1973/01/26

CP Zaragoza
Zuera - 245km
1997/10/13an
atxilotua

CP Araba
Zaballa
2002/01/31an
atxilotua

600-1100 Km
urrundua
30 urtetara
zigortua

CP Murcia II
820km
1999/03/09an
atxilotua

CP Madrid III
Valdemoro - 480km
2003/02/23an
atxilotua

CP Teixeiro-Curtis
A Corunha - 600km
2002/11/23an
atxilotua

CP A Lama
Pontevedra - 740km
2001/01/11an
atxilotua

Nahaste mistoa:
antsiazko depresiboa
kronikoa/egokitzapenezko nahasmena,
trauma ondoko
estresak eraginda.
Autolesiozko keinuak
heriotza asmoarekin.
Kaltearen inguruko
eldarnio ideiak.

Eskizofrenia
paranoidea.
Paranoia larriak,
ahotsak eta zentzurik
gabeko solasaldiak.

Psikosi gisako
depresio larrien
koadroa,
Oldarkorra
eta depresio
une larriak.

Kardiopatia
iskemikoa
(Angor erakoa).
Lesioa baso
batean.

Sindrome
Koronario Akutua
ST goratzearekin.
Ondesteko
hemorragia.
Eskuineko
gonalgia.

Koloneko
adenokartzinoma.

Tiroideetako
Kartzinoma
papilarra.
Hipertiroidismoa.

Bestelako
diagnostikoa
Aorta Balbulopatia.
Giltzurrun Kolikoak.

Fernandez
Iradi, Ibon
Lasarte (GIP)
1971/12/08

Anonimo 2
Bizkaia
41 urte

Arrieta
Llopis, Mikel
Orereta (GIP)
1960/09/10

Arruarte
Santacruz, Garikoitz
Hernani (GIP)
1980/02/28

Iparragirre
Burgoa, Ibon
Ondarroa (BIZ)
1973/12/26

Anonimo 3
Gipuzkoa
44 urte

Anonimo 4
Bizkaia
45 urte

Maiza Artola,
Juan Kruz
Etxarri-Aranatz (NAF)
1950/12/31

Etxeberria
Martin, Iñaki
Iruñea - Donibane
1964/01/23

Codo Callejo,
Jagoba
Donostia - Amara Z.
1964/01/01

CP Lannemezan
330km
2003/12/04ean
atxilotua

600-1100 Km
urrundua
25 urtera
zigortua

CP Algeciras
1100km
2000/01/17an
atxilotua

CP Almería
1005km
2003/12/24an
atxilotua

CP Araba
Besarkada etxea
2014/03/07an
atxilotua

600-1100 Km
urrundua
30 urtetara
zigortua

600-1100 Km
urrundua
30 urtetara
zigortua

CP Lannemezan
330km
2007/07/26an
atxilotua

CP Topas
Salamanca - 460km
1996/02/12an
atxilotua 2001ean
estraditatua

CP Logroño
170km
2001/04/26an
atxilotua

Esklerosi
anizkoitza.

Barrabiletako
tumorea. Artrosi
arina. Esklerosia
eta hertsadura
apofisi arteko
artikulazioetan.
Ornoen arteko
tartearen gutxitzea.

Espoindilartropatia
kronikoa;
eskuinaldeko
sacroilileitisa
edo Espondilitis
Ankilopoietikoa.

Espondilitis
Ankilosantea.
Zerbikalgia,
Sakroaren higadura.
Bi aldeko Uveitisa.

HIESa C
II. estadioan.

Espondilitis
Ankilosantea
HLA-B 27 +.
Ziatikoa, bizkarreko
arazoak: eskoliosia,
protusioren bat.
Bursiti olekraniarra.
Sakroilitisa.

Psoriasi
artropatia
(HLA- B27 +).

Diabetes Mellitus-II
eta Dislipemia.
Hiperkolesterolemia.
Fibrilazio aurikularra.
Ikusmen
zorroztasunaren
galera.
Hipertentsioa.

Miopia Magna.
Glaukoma.
Erretina
Hemorragiak
eta ikusmen
zorroztasunaren
urripena.

Espondilitis
Ankilosantea.
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69/70 presok jada
beteak dituzte edo
2020an beteko dituzte
zigorraren 3/4ak

Gaur eguneko eta orain
arteko espetxe politikaren
jatorri diren baldintzatzaile
politikoak indargabetu izan
balira, oso bestelakoa litzateke
kartzeletako errealitatea.
Euskal presoen espetxealdia
arautzen duen salbuespen

Askatasunerako
eskubidea ebastea
Hiru laurdenak

politikatik eratortzen diren
gai desberdinak indargabetuz
gero, euskal presoei espetxe
legedia aplikatu eta erregimen
gain-zigortzailerik ezarri izan ez
balitzaie, kolektiboko 80 inguru
presok atzera utzia izango
zuketen kartzela

Bai, desioen ariketa bat da agian, baina sistematikoki eta
mugarik gabe lehen graduan mantendu izanak espetxe-ibilbidea egitea eragotzi dio ia kolektibo osoari. Orain dela
gutxi arte ez dute eman irteera baimenik, eta oraindik ere
oso nekez. Eta horrek bigarren graduan sailkatutako gutxiei
eragotzi egin die ibilbidean urrunago joatea eta, beraz, zigorra guztiz bete baino lehen lortu beharreko baldintzapeko
askatasuna lortzea. Eta, azkenik, mendekua bilatzen duten
erabaki politiko horietatik datorren arkitektura juridikoak
-frantziar Estatuan betetako zigorren konputua ezarri nahi
ez izatea kasu-, kondenaren erdiari edo ¾ei dagozkien
epeak denboran are gehiago urruntzea ekarri du.
Legeak, hainbat faktoreren arabera, lehenengo hirugarren
gradua eta gero baldintzapeko askatasuna lortzeko aukera
jasotzen du, eta baldintzapeko askatasunerako funtsezko
faktorea da denbora, zigorraren 3/4ak beteta edukitzea.
Hirugarren gradua lortzeko, "aldagai orokor" deiturikoak
hartzen dira kontuan: presoaren inguruabar pertsonalak (sozialak, familiakoak, lanekoak, penalak, aurrekariak, kondenatu zuten delitu mota, zigorraren iraupena, ikasketa motak,
etab.). "Berariazko aldagaia" ere kontuan hartzen da: presoa,
bere zirkunstantzia pertsonal eta penitentziarioak kontuan
hartuta, erdi-askatasunean bizitzeko gai izatea. Gainera,
bost urtetik gorako espetxe zigorren kasuan (euskal preso
politiko guztiak), ezin da hirugarren graduan sailkatu gutxienez zigorraren erdia bete arte (gutxienez 3/4ak baldintzapeko askatasunerako). Horrez gain beste baldintza batzuk, arlo
“ideologikokoak” ere, bete behar dira, "terrorismo" delitutzat
jotzen dituztenentzat.
Legeak espetxe ibilbidea egiteko aukera jasotzen du, erregimen arrunta edo bigarren gradua ezarri aurretik abiatuta;
bide hori baimenetatik eta hirugarren gradutik igaroz egiten
da, 3/4etara iristean baldintzapeko askatasuna eskuratuz.
Hori guztia galarazita edo mugatuta egon da euskal preso
politikoentzat, eta presoaren aldeko espetxe araudiaren artikulu bakoitzari aukera horiek mugatzen edo nolabait murrizten dituzten neurriak kontrajarri zaizkio.
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Espainiar Estatuan espetxeratuak dauden
EPPK-ko kideen %37’5ri ukatzen zaie
baldintzapeko askatasun eskubidea

Horren guztiaren ondorioa da 80 inguru pertsonari, salbuespenezko politika eta legedien izenean, askatasunerako
eskubidea lapurtu zaie eta lapurtzen ari zaiela; hau guztia
honela banatzen da grafikoki:
•

•

Gaur egun 2. graduan sailkatuta dauden euskal presoetatik 20k zigorraren 3/4ak beteak dituzte jada
eta, indarrean dagoen legearen parametroen barruan,
2020an hirugarren gradura pasa beharko lirateke, ondoren baldintzapeko askatasunean espetxetik ateratzeko. Hauetatik 5 dagoeneko baimenekin irteten ari
dira edo baimenak onartuak dituzte.
Beste 47 preso, egoera berean egongo lirateke graduen
politika hamarkadetan zehar (eta gaur egun ere) modu
sistematikoan Espetxe Araudiak dioenaren aurka aplikatu izan ez balitz, euskal preso gehienak orokorrean
lehen graduan sailkatuz. Salbuespenezkoa eta aldi
baterakoa den sailkapen hori berariaz desitxuratu da,
sailkapen horretan iraunkorki mantentzeko. Horrela,
aspalditik bigarren graduan sailkatuta egotea oztopatu zaie, aurrekoei bezala eta arestian aipatutako 26ri
ere ukatu zaizkien aukera eta baldintzak izateko bidea
itxiz. Hau da, zigorraren 3/4ak beteak izanik lehen
graduan edo lehen graduko 100.2 artikuluan sailkatuta
dauden 50 presok aukera izango zuketen berehala 3.
graduan sailkatuta egoteko eta baldintzapeko askatasuna eskuratzeko.

•

Beste 4 preso, Hiru 3. graduan eta bestea espetxealdia
etxean ordaintzen, zigortuen zerrenda horretan sartu
behar dira.

•

Beste preso kopuru bat, Frantziako kondena konputatu
ez zaienak, 3. gradua lortzeko baldintzetan egongo lirateke, eta zigorraren 3/4ak bete ondoren baldintzapeko
askatasuna lortzeko moduan ere. Baina aukera hori lapurtu egin diete Estatu frantsesean betetako zigorrak
batu ez dizkietelako epeak luzatuta.

Bestela esanda, gaur egun Estatu espainiarrean dauden
euskal preso politikoetatik 70 beteak dituzte edo 2020an
beteko dituzte zigorraren 3/4ak, baina graduen politika oztopatzaileak eta espetxe politika aldakaitzak eragozten die
askatasuna berreskuratzea. Hau da, salbuespena eta mendekua alde batera utzi eta bizikidetzaren aldeko apustua
egingo balitz, legea aplikatuz 70 presok 2020an askatasuna
berreskuratuko lukete. Horietatik gehienek urrutian espetxeratuta jarraitzen dute: Huelva, Puerto, Almeria, Algeciras, Cordoba, Sevilla, Granada, Jaen, Murtzia, Galiza, Ciudad Real, Alacant, Valentzia…
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3/4ak
beteak baldin
badituzte...
Zer egiten
dute
oraindik
kartzelan?

Arrieta
Llopis,
Mikel

López
Anta,
Angel

Loran
Lafourcade,
Gorka

Almaraz
Larrañaga,
Agustin

CP Algeciras
Cadiz
1100Km
1. gradua
2020/07/30tik 3/4

CP Algeciras
Cadiz
1100Km
1. gradua
2017/05/02tik 3/4

CP Algeciras
Cadiz
1100Km
1. gradua 100.2
2018/12/09tik 3/4

CP Puerto I
Cadiz
1020Km
1. gradua 100.2
2018/12/09tik 3/4

Zabalo
Beitia,
Xabier

Gurtubai
Sanchez,
Sebastian

Elejalde
Tapia,
Fernando

Ordoñez
Fernandez,
Josu

Arruarte
Santacruz,
Garikoitz

Lima
Sagarna,
Iker

CP Puerto I
Cadiz
1020Km
1. gradua
2020/10/31tik 3/4

CP Puerto I
Cadiz
1020Km
1. gradua
2018/03/21tik 3/4

CP Puerto I
Cadiz
1020Km
1. gradua
2019/09/03tik 3/4

CP Puerto I
Cadiz
1020Km
1. gradua
2018/10/02tik 3/4

CP Almeria
1005Km
1. gradua 100.2
2018/12/19tik 3/4

CP Huelva II
1000Km
1. gradua
2020/07/08tik 3/4

Maurtua
Eguren,
Aitzol

Franco
Martinez,
Bittor

Arakama
Mendia,
Iñaki

Etxabarri
Garro,
Juan Mari

Arriaga
Arruabarrena,
Rufino

Olabarrieta
Colorado,
Iker

CP Huelva II
1000Km
1. gradua
2017/06/05tik 3/4

CP Huelva II
1000Km
1. gradua
2017/11/02tik 3/4

CP Sevilla II
960km
1. gradua
2013/04/30tik 3/4

CP Sevilla II
960km
1. gradua
2015/01/06tik 3/4

CP Sevilla II
960km
1. gradua
2015/09/28tik 3/4

CP Sevilla II
960km
1. gradua
2020/03/20tik 3/4

Legean eta Espetxe Araudian jasotako legezko neurriak
ezartzen ez badira (3. gradua eta baldintzak betetzen dituztenei baldintzapeko askatasuna ematea), soilik 15 preso
aterako dira espetxetik 2020an, eta... kondena osoa bete
ondoren guztiak.
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Lebrero
Panizo,
Roberto

Barrios
Martin,
Jose Luis

Coto
Etxeandia,
Egoitz

Alonso
Rubio,
Iñaki

Usandizaga
Galarraga,
Xabin

Muñoa
Arizmendiarrieta,
Ibon

Marcos
Álvarez,
Faustino

San Pedro
Blanco,
Jon Mirena

Azurmendi
Peñagarikano,
Mikel

Pedrosa
Barrenetxea,
Maite

Merino
Bilbao,
Guillermo

Gutierrez
Carrillo,
Iñigo

CP Sevilla II
960km
1. gradua
2020/07/11tik 3/4

CP Albolote
Granada
855Km
1. gradua
2020/09/12tik 3/4

CP Albolote
Granada
855Km
2. gradua
2017/11/17tik 3/4

CP Cordoba
835Km
1. gradua
2015/02/28tik 3/4

CP Cordoba
835Km
1. gradua
2015/08/03tik 3/4

CP Cordoba
835Km
1. gradua
2015/10/13tik 3/4

CP H. de la
Mancha
630Km
1. gradua
2019/12/25tik 3/4

CP H. de la
Mancha
630Km
1. gradua
2019/05/23tik 3/4

CP Valencia III
Picassent
600Km
1. gradua
2020/08/21tik 3/4

CP Valencia III
Picassent
600Km
1. gradua 100.2
2020/08/21tik 3/4

CP Valencia III
Picassent
600Km
1. gradua 100.2
2019/11/03tik 3/4

CP Valencia III
Picassent
600Km
1. gradua
2019/01/17tik 3/4

Pérez
Aldunate,
Xabier

Vidal
Alvaro,
Gorka

Ramada
Estevez,
Fco. Jose

Martinez
Arkarazo,
Gorka

Segurola
Beobide,
Joseba

Arkauz
Arana,
Josu

Borde
Gaztelumendi,
Joseba

Blanco
Santisteban,
Zigor

Altable
Etxarte,
Jesus Maria

Lasagabaster
Anza,
Olatz

Uranga
Salbide,
Patxi

Bilbao
Beaskoetxea,
Iñaki

CP Cordoba
835Km
1. gradua
2020/02/07tik 3/4

CP Cordoba
835Km
1. gradua
2019/02/24tik 3/4

CP Murcia I
El Palmar
810Km
1. gradua
2020/09/10tik 3/4

CP Murcia I
El Palmar
810Km
1. gradua
2016/05/31tik 3/4

CP Murcia I
El Palmar
810Km
1. gradua
2018/07/10tik 3/4

CP Murcia II
C. del Río
820Km
1. gradua 100.2
2015/10/20tik 3/4

CP T. Curtis
A Coruña
600Km
1. gradua
2019/11/23tik 3/4

CP T. Curtis
A Coruña
600Km
2. gradua
2018/03/19tik 3/4

CP Castello I
575Km
1. gradua 100.2
2017/05/10tik 3/4

CP Madrid VI
Aranjuez
510Km
2. gradua
2018/06/20tik 3/4

CP Madrid VI
Aranjuez
510Km
2. gradua
2018/06/20tik 3/4

CP Castello II
Albocasser
480Km
1. gradua
2015/10/15tik 3/4

Andueza
Antxia,
Oier

Izpura
Garcia,
Mikel

Bakedano
Maidagan,
Oihane

Fresnedo
Gerrikabeitia,
Aitor

Badillo
Borde,
Irkus

Armendariz
Izagirre,
Iñaki

Markes
Zelaia,
Patxi

Etxeberria
Martin,
Iñaki

Troitiño
Arranz,
Antton

Ginea
Sagasti,
Josu

Arregi
Erostarbe,
Joseba

Etxaniz
Alkorta,
Sebas

CP Murcia II
C. del Río
820Km
1. gradua
2016/06/19tik 3/4

CP Murcia II
C. del Río
820Km
1. gradua
2020/07/05tik 3/4

CP Jaen II
775Km
2. gradua
2016/03/24tik 3/4

CP Jaen II
775Km
1. gradua 100.2
2019/07/01tik 3/4

CP Alacant I
Foncalent
745Km
2. gradua
2019/02/24tik 3/4

CP H. de la
Mancha
630Km
1. gradua
2016/12/19tik 3/4

CP Castello II
Albocasser
480Km
1. gradua
2017/03/02tik 3/4

CP Topas
Salamanca
460Km
1. gradua
2016/12/11tik 3/4

CP Madrid VII
Estremera
520Km
1. gradua
2020/04/17tik 3/4

CP León
Mansilla
370Km
2. gradua
2019/04/04tik 3/4

CP Asturias
Villabona
385Km
1. gradua 100.2
2020/10/16tik 3/4

CP Asturias
Villabona
385Km
2. gradua
2019/09/13tik 3/4
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Comes
Arranbillet,
Olga

Alonso
Abad,
Fernando

Labeaga
Garcia,
Urko

Martinez
Garcia,
Idoia

Gómez
Ezkerro,
Jesus Maria

López de Okariz
López,
Unai

CP Asturias
Villabona
385Km
2. gradua
2019/10/04tik 3/4

CP Asturias
Villabona
385Km
3. gradua
2015/05/13tik 3/4

CP Villabona
385Km
2. gradua Baimen.
2017/02/10tik 3/4

CP Villabona
385Km
2. gradua Baimen.
2018/02/06tik 3/4

CP Villabona
385Km
2. gradua
2019/04/23tik 3/4

CP Daroca
Zaragoza 345Km
2. gradua
2020/05/18tik 3/4

i

Murga
Zenarruzabeitia,
Andoni

Garces
Beitia,
Iñaki

Arronategi
Azurmendi,
Kepa

Legina
Aurre,
Kepa

Arri
Pascual,
Alvaro

CP Zaragoza
Zuera 245Km
1. gradua
2017/02/27tik 3/4

CP Zaragoza
Zuera 245Km
2. gradua
2015/05/13tik 3/4

CP Zaragoza
Zuera 245Km
2. gradua
2017/09/11tik 3/4

CP Zaragoza
Zuera 245Km
1. gradua
2020/04/13tik 3/4

CP Zaragoza
Zuera 245Km
1. gradua
2015/11/27tik 3/4

CP Burgos
215Km
2. gradua
2018/09/17tik 3/4

Salaberria
Etxebeste,
Emilio

Codo
Callejo,
Jagoba

Igarriz
Izeta,
Marta

Agirre
Ibañez,
Xabier

Urrutia
González,
Oier

Goitia
Abadia,
Oier

CP El Dueso
Cantabria 170Km
2. gradua Baimen.
2017/03/20tik 3/4

CIS Logroño
170Km
3. gradua
2015/05/26tik 3/4

CP Logroño
170Km
2. gradua Baimen.
2017/01/07tik 3/4

CIS Logroño
170Km
3. gradua
2020/11/19tik 3/4

CP Logroño
170Km
2. gradua Baimen.
2019/09/28tik 3/4

CP Topas
Salamanca
460Km
2. gradua
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Instituzioak,
eragileak eta
herri ekimenak

ABENDUAK 16

Bilbao
Gaubeka,
Iñaki
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ABENDUAK 18

Gipuzkoako Batzar
Nagusietan

Zein urrats ematen ari
dira presoak?

Urtarrilaren 19an Xuak 3 urte beteko
dituen eguna gogoratuz, Gipuzkoako
Batzar Nagusietan, “Xua gurasoekin
etxera” mozioa landu zen. Xua Balentziako Picassenteko kartzelan zegoen
bere aita eta amarekin, Usurbildik 550
kmra. Espainiar legediari jarraiki, hiru
urte betetzean bere gurasoengandik
banatuko zituzten arriskuaren aurrean,
Sarek iniziatiba hartu zuen. Bidez batez, Sarek gogoratu zuen Xua ez zela
egoera honetan zegoen haur bakarra,
Picassenten beste hiru ume eta Aranjuezen beste bat egoera antzekoan daudela, eta 105 motxiladun haur daudela
nabarmendu zuten. Iniziatiba honekin,
eskatzen zuena ez zen legea gainditzea, Espainiar legedia betetzea baizik,
eta azpimarratu zuten hori guztion ardura dela, eragile sozial eta politikoena
barne. Hori zen mozioaren zioa.

Azkoitiko elkargunean emandako hitzaldian 30 pertsona inguruk parte
hartu zuten; bertan, Asier Altuna preso
ohiak eta Txema Matanzas abokatuak
egungo egoera politiko zein juridiko-penitentziarioaren inguruko hainbat
hausnarketa konpartitu zituzten.

keztu zen Eibarren. Bertan parte hartu
zuten Mitxel Sarasketa eta Jokin Urain
preso ohiek eta herriko abeslari batek
eta bertsolariak eta musikari batek ere.
Kultur etxean egindako aurkezpenean
50 pertsona inguru izan ziren.
ABENDUAK 21

Neguko kinkea
Kinkea urteko laugarren zozketaren
sari nagusia Bilbon saldutako 9.101 zenbakiarentzat izan zen.
ABENDUAK 21

Futbito presoen alde
Irungo Sarek berreskuratu zuen Santo
Tomas futbito txapelketa eta 1500 pertsona inguru batu ziren presoen aldeko
ekimen honetan.
ABENDUAK 21

ABENDUAK 18

Hendaiako Udala
David Pla espainieratzeko Kasazio Gorteak harturiko erabakia deitoratu eta preso ohia Hendaian bizi dadin jarduteko
eskatu zioten Parisi Hendaiako Herriko
Etxean aho batez onartu zuten mozioan.
ABENDUAK 19

Ibonen liburuaren
aurkezpena
Ibon Muñoak idatzitako “Gure memoria, gure historia” bertso liburua aur-

Konpon bidea eta bakea
Ipar Euskal Herriko Preso eta Iheslari
ohien mezua zabaldu zen Baionan. Urtarrilaren 11ko manifestaziora deitzeaz
gain, presoen kaleratzea ahalbidetuko
duten neurriak eskatu zizkioten Frantziako Gobernuari, eta azken hilabeteko
erabaki judizialak gogor salatu zituzten.
Emmanuel Macron Frantziako presidenteari "ardura historikoz" jokatzeko
deia egin zioten gatazkaren ondorioen
konponbidea bizi duen "blokeo" egoeratik ateratzeko eta konponbide pro-
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zesuari "ekarpena egiteko". Baionako
katedralaren aurrean 45 lagun elkartu
ziren eta bertan Saroia Galarraga eta
Gabi Mouescak irakurri zuten “Konponbidea eta bakea, preso eta iheslaririk
gabeko Euskal Herria” agiria.
ABENDUAK 26

Aiztondoko udalak
Amasa-Billabona, Zizurkil, Asteasu,
Aduna eta Alkizako udal ordezkariek,
Aiztondo bailarako udalek bat egin zuten Sarek abenduaren 31rako deitutako
manifestazio isilarekin. Euskal presoek
eta euren senideek pairatzen dituzten
eskubide urraketak gaitzetsi zituzten
bost udalek eta "espainiar eta frantziar
Estatuei eskubide horiek bermatzeko
neurriak har ditzatela" eskatu zieten.

ABENDUAK 31

Zizurkil-Billabona
isilean presoen alde
Sare Herritarrak martxan jarritako
Orain Presoak herri dinamikaren deialdiari jarraituz, ehunka herritarrek hartu zuten parte Zizurkil eta Billabona
artean egindako manifestazioa isilean.
Orain presoak lelopean, arratseko zazpietan Zizurkilgo Joxe Arregi plazatik
abiatu zen mobilizazioa Billabonako
Errebote plazan amaitzeko.
ABENDUAK 31

Azpeitian manifestazioa
Azpeitiko Sarek deituta 18.30etatik aurrera “Atera bidera, Presoek etxera” ekimenaren baitan egindako mobilizazioan
ia berrehun pertsonak hartu zuten parte.
URTARRILAK 3

Bidasoako martxak
Irungo, Hondarribiko, Hendaiako, Pausuko eta Urruñako herritarrek parte
hartu zuten Bidasoa eskualdean Sarek
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antolatutako Presoen aldeko hiru zutabeko martxetan. Arratsaldeko zazpietan
presoen aldeko hiru zutabeak abiatu
ziren, Hondarribiko Mendelu auzotik
lehenengoa, Irungo Gernikako Arbolatik bigarrena, eta Urdanibia plazatik hirugarrena. Hiru zutabeak Luis Mariano
plazan batu ziren eta bertan Korapiloak
askatzeko unea da, orain presoak leloarekin ekitaldi xume bat burutu zuten.

dituenean, espainiar legeak agintzen
duenez, gurasoengandik bananduko
dute eta ehunka kilometroko bidaiak
egin beharko ditu. Xuaren gurasoak
zigorraren hiru laurdenak baino gehiago bete dituzte jada, eta “Espainiako
legedia arrunta aplikatuz, biek baldintzapeko askatasuna lortzeko eskubidea
dute”, nabarmentzen du mozioak.

URTARRILAK 7

Ipar Euskal Herriko
elkarrizketa esparruko
bilana
Foro Sozialak antolatuta, euskal delegazioa eta Gobernu frantsesaren Justizia
Ministerioaren artean 2017an abiatutako elkarrizketek orain arte emandakoa
eta aurrera begira eman dezaketena
jendarteari aurkeztera azaldu ziren Donostiako Koldo Mitxelena Kulturunera
Mixel Berhokoirigoin bake artisaua eta
Anaiz Funosas Bake Bideako presidentea. Gobernu frantsesarekin elkarrizketa blokeatua dagoela esan zuten, baina,
hala ere, berriro elkarrizketei heldu eta
2020an pauso sendoak emango dituztela iragarri zuten. Presoak askatzeko
urratsak emateko eskaera eramango
dutelako Parisera.

URTARRILAK 8

“Xua Gurasoekin Etxera” herri ekimenaren eta SAREren mozioa onartu
zuten Gipuzkoako Batzar Nagusien
osoko bilkuran EAJ, EH Bildu, PSE,
eta Podemosen bozkekin. Ebazpen-proposamenaren testuak gogoratzen
duenez, Xua bere ama Olatz Lasagabasterrekin bizi da Picassenteko kartzelan eta espetxe berean dagoen Patxi
Uranga aitarekin elkartzeko aukera ere
izaten du. Haurrak hiru urte beteko

Txapela anaiak gogoan
Derioko Aldekone plazan Jon Ugutz
eta Mikel Goikoetxea (Txapela anaiak)
eta 1936-1939 urteetan herrian hildako
zein espetxea eta erbestea sufritu duten beste herritarrak gogoratu zituzten.
Jon Ugutz Goikoetxea Guardia Zibilak
tiroz hil zuen 1972ko martxoaren 15ean,
Elizondon, eta bere anaia Mikel Donibane Lohitzunen errefuxiatuta zegoela
hil zuen GAL erakunde parapolizialak,
983ko abenduaren 28an.

ondoan bandera espainola margotuta.
Gerra zikinak berean jarraitzen du Euskal Herrian, alde batekoen memoria
kolektiboa eta jasandako sufrimendua
desagerrarazi nahian.

OTSAILAK 11

Sindikatu katalanak

URTARRILAK 12

Ertzaintzaren
gehiegizko jarduera

URTARRILAK 9

Jurista frantsesen
salaketa
Judikatura frantsesak euskal presoekiko duen jarrera salatuz abokatu eta
magistratu kolektibo batek sinatutako agiria argitaratu zuen “Le Monde”
egunkari frantsesak. Zigor luzeak bete
dituzten presoei “heriotza isila ezartzea” leporatzen diote zehazki.
URTARRILAK 11

Giza eskubideak
eta elkarbizitza

Xua Batzar Nagusietan

URTARRILAK 12

Presoen aldeko mobilizazio nazionalaren markoan, giza eskubideak elkarbizitzaren ardatz gisa eta Estatu
espainiarrean beste posibilitate batzuk
irekitzeko aukera mahai gainean izan ziren Bilbon, “Eskubideak eta Askatasunak” goiburuarekin Sarek antolatutako
mahai inguruan. Bertan, Antoni Bassas
kazetari kataluniarra, Pili Kaltzada euskal kazetaria eta Jabier Sadaba euskal
filosofoak hartu zuten parte.

Voxen ekitaldiaren kontra Bilbon burututako elkarretaratzean Iñaki Olazaran
identifikatu eta ondoren atxilotu egin
zuen Ertzaintzak. Azkenean espetxeratu egin zuten, gainera, zigorra duela
zortzi urtetik preskribatua eta duela
seitik behin betiko ezabatua zegoela
jakinarazi arren. Epaitegiak hurrengo
egunean zuzendu zuen erabakia.
URTARRILAK 16

Gizarteratzeari
buruzko jardunaldia
Instituzioetako esparru ezberdinetan
egokitu daitezkeen erabaki politikoei
itxaron gabe, berehala hasi daiteke presoen gizarteratzea errazteko pausuak
ematen. Hori da Bilbon Foro Sozial
Iraunkorrak antolatutako jardunaldiaren ondorioa. Esparru ezberdinetatik
espetxeetako errealitatea ezagutzen
duten eragileek hartu zuten parte jardunaldian.

URTARRILAK 18

Saldiseren oroimenez
Karlos Saldise talde parapolizialek hil
zutenetik 40 urte bete direnean oroimen ekitaldia egin zen Lezon. Heriotza
haren egileek duten “inpunitatea” salatu zuen Egiari Zor fundazioak. Garaiko
borroka sozialekin konprometitua zen
Saldise, eta Amnistiaren aldeko Gestoretako kide, bere etxeko atean tirokatu zutenean. Atentatua erreibindikatu
bazuten ere, ez zen ikerketa polizialik
izan.
OTSAILAK 8

Etxerat eragile sozialekin
Eragile politiko, sindikal eta sozialen
lehen mailako ordezkaritza zabala bildu zen Donostian. Etxerat elkarteak
deituta egin zuten, “ahalik eta azkarren
euskal presoak Euskal Herriko espetxetara gerturatzea abiapuntua izanik”.
Madrilgo Gobernuan eman den aldaketa dela-eta, berau “adostasun sozialaren eta gehiengoen borondatearen
partedun” egin nahi dute.

URTARRILAK 18

Barrikan Dabi eta Mario Alvarezen
oroitarria puskatuta agertu zen, eta

Kataluniar sindikatu nagusiek (CCOO,
UGT, Intersindical-CSC, CO.Bas, COS
eta IAC) ohar bana argitaratu dute Kataluniako Parlamentuak Euskal Herrirako
bake justu eta iraunkorraren alde egindako adierazpenari atxikimendua azalduz.
OTSAILAK 13

Atxiloketa salatzeko
David Pla Hendaian atxilotu eta Baionako espetxean sartu zuten, Estatu
espainiarrera entregatu aurretik. 20112013 bitartean Gobernu espainiarrarekiko elkarrizketetarako ETAko delegazioko kide gisa Noruegan egon zen
David. Hendaian entrega horren aurka
egin zen mobilizaziora gehitu ziren
herriko Udaletxea, Bake Bidea edota
Bake Artisauak; bertan izan zen Hendaiako alkate sozialista ere.
OTSAILAK 13

Motxiladun umeak
Hernaniko Udaletxeko areto nagusian
“Motxiladun haurrak zaintza eta arreta
espezifikoa”ren inguruan eman zuten
hitzaldia Esti Amenabarro eta Marian
Bilbatua hezkuntza arloko adituak aritu
ziren hizlari.
OTSAILAK 14

OTSAILAK 10

Genevara bidaia

Euskal Herriko bake prozesuaren aldeko adierazpena aurkeztu du gaur
Kataluniako ganberaren gehiengoak.
Foro Sozial Iraunkorrak duela urte bete
bultzatu zuen ekimen honek gatazkaren biktima guztien errekonozimendua
azpimarratu eta preso politikoen sakabanaketa politika bertan behera uztea
eskatzen du.

Jose Migel Etxeberria “Naparra”ren
familia Genevara joan zen Bortxaz Desagertutako NBEko Lan Taldearekin
elkarrizketatzeko. 1980an desagertutako euskal errefuxiatu politikoaren gaiaz
aritzeko elkarrizketa amaitu ondoren,
bortxaz desagertutakoez arduratzen
den instituzio honen 40. urteurren ekitaldian parte hartzera gonbidatu zuten
familia. Ekitaldi honetan ez zen egon
Madril edo Pariseko ordezkaritzarik.

Kataluniako
Parlamentua

Memoria ezabatu nahian
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OTSAILAK 22

Pla-rekin Barañainen
David Plak pairatu zuen atxiloketa eta
estradizioa salatzeko manifestazioa
egin zuten Barañaingo Udal Plazatik
abiatuta.
OTSAILAK 28

OTSAILAK 14

Presoak etxera
Santutxu
"Denok elkarrekin, korapiloak askatuz,
presoak etxera" lelopean Santutxuko
Egunkaria plazatik abiatu zen Sarek
antolatutako manifestazioa.
OTSAILAK 15

SAREren Batzar Nazionala
Sare Herritarraren 5. Batzar Orokorra
burutu zen Gasteizen. 2019ko balantzea, aurrera begirako urratsak, dinamika berriak, Izan bidea kanpaina...
Hauek guztiez eta beste gai batzuez
aritu ziren Batzar Orokorrean.

Orain Presoak,
baina nola?
Arrotxapea
hitzaldia burutu zen Iruñeako Arrotxapeako Errotaberria elkartean. Bertan,
Amaia Izko preso nafarren abokatuak
eta Joseba Azkarraga Sareren bozeramaleak hartu zuten parte.
MARTXOAK 3

30 urte asko da,
aski da!
Arrasate
Sarek agerraldi jendetsua egin zuen
30 urte espetxean daramatzaten Josu
Arkauz eta Unai Parot presoen egoera
azaleratzeko. Agerraldian, duela 50 eta
35 urte etxetik atera ziren Jose Manuel
Pagoaga Peixoto eta Eugenio Barrutia
Arbe errefuxiatuak ere gogoan izan
zituzten. Guzti honen harira antolatu
zuten ekintza sorta, eta, hitzaldiak, liburu aurkezpenak eta preso dauden
bi arrasatearrak "aske geratu aurretik
Euskal Herrira hurbiltzea" eskatzeko
apirilaren 2rako manifestazio bat iragarri zituzten besteak beste.

OTSAILAK 19

SAREren txostena
Madrileko Diputatuen Kongresuko talde parlamentarioei eman zien Sarek
espetxe politikari buruzko txosten bat.
Txosten hau datu zehatzetan, lege kontsiderazioetan eta sei eskaera zehatzetan oinarritzen da.
MARTXOAK 5

Josuren egoera salatuz
Frantziar Ganberako Parlamentari talde batek, Max Brisson tarteko, Jacques
Toubon Eskubideen defendatzailearengana jo du, Josu Urrutikoetxea euskal preso politikoak bizi duen egoera
gaitzesteko. Aldi berean, Josuren atxiloketaren baldintzak salatu dituzte.

MARTXOAK 6

8an; Jakes Esnal, Ion Kepa Parot (Unai
Parot egun bat lehenago espetxeratu zuten) eta Xistor Haranbururen 30 urteko
espetxealdia betetzen zen gainera. Jean-Rene Etchegarayk "Mediabask"-ek
egindako elkarrizketan gogoratu zuen
data hori, eta Parisi eskatu zion osasun
krisiagatik kaleratzen direnen artean
ateratzeko euskal presoek ere.

Euskal emakume presoak
Erromo
Emakume izateagatik urrunago eta
bakartuago daudela salatzeko mahai
inguru bat antolatu zuten Erromoko
Kultur etxean Itzubaltzetako emakumeen asanbladak eta SARE Itzubaltzeta-Areetak. Aldiz, martxoaren 13an
Xake plazan burutu zen emakume presoekiko elkartasun elkarretaratzea.
MARTXOAK 10

Foro Sozialaren balantzea
Azken lau urteotan gizarte zibilak jokatu duen papera nabarmendu zuen Foro
Sozialak, eta “errelatoaren gatazkan”
alderdiek eragiten duten blokeoa, eta
euskal preso politikoei ezartzen zaien
salbuespeneko espetxe politika bertan
behera uzteko orduan dagoen geldotasuna deitoratu zuen batez ere.

MARTXOAK 26

EH Bildu kongresuan
Madrilgo Kongresuan, alarma egoeraren luzapenean jarduera produktiboa
erabat eteteko eskatu zion EH Bilduk
Gobernuari. Aldez aurretik, justizia batzordean aukera baliatuz, kartzeletan
itxierarekin osagarriak diren neurriak
eskatu zizkion Mertxe Aizpuruak gobernuari: 70 urtetik gorakoei, zigorraren zati handia betea duten 60 urtetik
gorakoei, gaixotasun larriak dituzten
presoei eta pluripatologiak dituzten
presoei, kondenaren azken txanpan
dauden presoei eta kondenaren 3/4ak
bete dituzten presoei eragiten dieten
kasuetan hirugarren graduak ematea.
Legea jarraituz hartu daitekeen neurri horrek erraztuko luke preso kopuru handi bat askatzea, haien etxeetan
konfinatuz eta espetxeratuei kutsatzea
eta eskubideak galtzea saihestuz.
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diote, "giza eskubideak betetzen direla
bermatuko duen" espetxeetako deseskalatze-plan baterako hainbat proposamenekin.

MARTXOAK 26

Kartzelak kontuan hartu
Salhaketak Lakuako Diputazio Iraunkorrari eta Arartekoari eskatu zien Erkidegoko espetxeetako osasun-langileen plantillak indartzeko, eta, Etxerat
eta Sarek bezala, gaixo larriak eta 70
urtetik gorakoak kartzelatik ateratzeko
eskatu zuen.
APIRILAK 7

Osasunaren egunean
presoak askatzeko eskaera
Osasunaren Mundu Egunaren testuinguruan, Espainiako eta Frantziako espetxeetan bermatzen ez den oinarrizko
eskubidea izanik, Etxeratek exijitu zuen
gaur egungo testuinguruan inoiz baino
premiazkoagoa dela gaixotasun larriak
dituzten hogei euskal presoak askatzea.
Testuinguru berean eta Europako Kontseiluko Giza Eskubideen komisarioak
eta Nazio Batuen Goi Komisarioak
adineko eta gaixotasun larriak dituzten
presoak askatzeko deialdia egin zuten;
SAREek salatu zuen neurri hauetatik
"Euskal presoak baztertuak" egin dituztela frantziar eta espainiar gobernuek.
APIRILAK 8

EIN salatua
Dozenaka erakunde humanitariok salatu dute Espetxeetako Idazkaritza
Nagusiak "entzungor" egin diela koronabirusak sortutako osasun krisiari
aurre egiteko espetxeetako biztanleria
murriztea gomendatzen zuten Osasunaren Mundu Erakundearen eta Europako Kontseiluaren gomendioei.

MAIATZAK 14

Bisitak bermatzeko,
hurbilketa
APIRILAK 24

Etxetik etxera II
‘Etxetik Etxera II’ saioan narrazio baten bitartez euskal preso eta deportatu
politikoen egoera eta hauen familien
bizipen ezberdinak batu dituzte, “mendeku gosez den itxialdi horrek amaiera” behar duela aldarrikatzeko.

MAIATZAK 18

Adituak espetxetik
ateratzea eskatu dute

APIRILAK 25

Urrutikoetxearen
askatasunaren alde
manifestua
Josu Urrutikoetxearen adina eta osasun
egoera kontuan harturik, eta krisi sanitario honen testuinguruan, nazioarteko
130 inguru izenek bat egin zuten presoen askatasuna aldarrikatzeko.
MAIATZAK 12

APIRILAK 8

Presoen aldeko ekimena

Duela hiru urte Baionan izandako armagabetze eguna gogoratu zuen apirilaren

Hainbat erakundek, horien artean Sare,
Etxerat, Salhaketa edo Altsasu Gurasoak, Espetxe Erakundeetako Idazkaritza Orokorrari dokumentu bat aurkeztu

Kaleratzeak eskatzen
ditu Etchegarayk

Espetxeetako Idazkaritza Nagusiak
presoen komunikazio eta bisitetarako
baimenak berreskuratuko direla jakinarazi ostean, Etxerat eta Sare haserre
agertu ziren euskal preso politikoentzat
eta haien senideentzat egoera ez zelako aldatu. Urrunketa bukatu eta lehenbailehen Euskal Herrira gerturatzea
aldarrikatu zuten.

Nazioarteko ehun bat buruzagi eta
adituk Espainiako eta Frantziako gobernuei gutun publiko batean eskatu
diete Nazio Batuen Erakundeak eta
Europako Kontseiluak proposatutako
neurriak aplika ditzatela, eta "berehala
aska ditzatela bereziki kalteberak diren
euskal presoak, 60 urtetik gorakoak
eta aurretik patologiak dituztenak edo
gaixotasun larriak dituztenak". Halaber, "zigorren hiru laurdenak beteta
dituzten edo baldintzapeko askatasuna
lortzeko baldintzak betetzen dituzten
presoak askatzea" eskatu dute.
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Salbuespena,
apirilean
eta beti
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Eguneroko bizitza eta mugikortasuna
mugatu zizkigutenetik sumatu dugu
zer izan den giltzapean egotea, on line
ikastea, ordu luzez aspertzea, telebistan
beti gauza bera ikustea… Bada, saia gaitezen
pentsatzen zer suposa lezakeen guretzat
10, 20, 30 edo 40 urte iraungo lukeen
"koronabirus" batek

K

ale eta etxeetan salbuespenezko egoera batean biziz,
gogoan izan behar genuke Frantziako eta Espainiako
espetxeetan gutxienez 235 euskal herritarrek pairatzen duten beldurra, babes falta eta zorigaitza. Espetxeetan,
euskal preso politikoek jasaten duten salbuespen berezituari gehitu behar baitzaio salbuespenezko egoera orokorra.
Behin eta berriz salatu arren aldian aldiko gobernuek desaktibatu ez duten espetxe-salbuespena da. Zigorrak osorik
betetzea eskatu, gaixoak eta adinekoak kartzelatik ateratzea
ukatu, baldintzapeko baimenak edo askatasunak ukatu dituztenek… halabeharrez itxialdiko hilabete hauetan presoez
gogoratu badira, agian uler dezakete zer den isolamenduaren larritasuna, erregimen itxiaren gogortasuna, gurasoen
osasuna edo adinagatik haiek ikusi gabe urteak igarotzea,
milaka kilometroz banandutako gurasoen oinazea...
Gurea ohiz kanpokoa bada, imajinaezina da espetxean bizi
duten egoera. NBEk berak agertu zuen kezka, eta adineko, gaixo eta kondena txikiak dituzten presoak kaleratzeko neurriak hartzea eskatu zien gobernuei. Zentzu berean

mintzatu zen Europako Kontseiluko TPK ere, epaien kommutazioa, askatasun aurreratuak eta baldintzapeko askatasunak gomendatuz. Epaitu gabeak, haurdun daudenak eta
pertsona kalteberenak ere askatzea eskatu zuen Osasunaren Mundu Erakundeak (OME). OMEren arabera, pertsona
kalteberak dira 60 urtetik gorakoak eta diabetesa edo kardiopatiak bezalako gaixotasunak aurretik dituztenak.
Aurretiazko gaixotasunei dagokienez, 67 presok hainbat fasetan dute gaixotasuna, baina 19k gaixotasun larri edo sendaezina dute, eta osasun krisi honen aurretik askatu edo
espetxealdia arindu behar zitzaien. Horietako hiruk arazo
psikologiko oso larriak dituzte gainera. Minbiziak, kardiopatia larriak, arazo psikiko larriak edo endekapenezkoak
fase aurreratuan jasaten dituzten gaixo sendaezin edo kronikoak dira kasu larriak. Gehitu ditzagun, OMEk iradokitzen duen zuen moduan, diabetes larriak, eta hauek dira
espetxetik kanpo egon behar zuketenak: Kepa Arronategi,
Txus Martín, Josetxo Arizkuren, Mikel Otegi, Joseba Borde, Lierni Armendariz, Ibon Fernández Iradi, Gurutz Maiza… 19 osatu arte, izena publiko ez den 4 barne.

36

kalerainfo

kalerainfo

Krisiaren hasierak ez zuen erreakzio
positiborik -aurrerakoi, eskuzabal– eragin
eremu administratibo eta judizialean.

Adinari dagokionez, 40 presok 60 urtetik gora dituzte, eta Sebas Etxanizen eta Joseba Arregiren egoera bereziki kezkagarria zen lehen eta hala da orain ere, 76 eta 73 urte baitituzte.
Legearen arabera kalean egon litezke, adinagatik eta betea duten zigorragatik. 60 urtetik gorakoek, gainera, askotan dituzte
pluripatologia ez larriak, kaltebera bihurtzen dituztenak.
Espetxean igarotako denborari dagokionez, 55 presok 20
urte baino gehiago daramate -Europako estandarretatik
gora- salbuespeneko egoeran giltzapetuta. Frantziar estatuan
Jakes Esnal, Xistor Aranburu eta Ion Kepa Parot, eta espainiarrean Unai Parot eta Antton Troitiño dira 30 urte baino
gehiago preso daramatenak. Bestalde, Olatz Lasagabaster
euskal presoa haurdun dago, zigor bukaera laster duela.
Krisiaren hasierak ez zuen erreakzio positiborik -aurrerakoi,
eskuzabal– eragin eremu administratibo eta judizialean. Aitzitik, baimenekin ateratzen ari zirenak haiek gabe geratu
ziren, eta urrats guztiak gelditu egin ziren Tratamendu Batzordeak ez zirelako biltzen eta ZEZa geldirik zegoelako.
Egoera tamalgarria zen lehendik, graduen politika oztopatzaileagatik eta hurbilketak eragozten zituen espetxe politikagatik, edo 3/4ak beteak zituzten edo aurten beteko dituzten 73 presori baldintzapeko askatasuna lortzeko aukera
galarazten zielako.
Hartutako neurri murriztaileak eta profilaktikoak (bisitak,
desinfekzioa, maskarak, jantokiak saihestea…) nekez kritikatu zitezkeen osasunaren ikuspegitik, baina salbuespen-egoera ezin da kudeatu soilik espetxeratuen eskubideei
kalte eginez. Etorkizunera begira neurri konpontzaileak eta
kartzelak hustera bideratuak behar dira.
Alarma-dekretu batek gure etxeetan kofinatu bagintuen, eta
beste dekretu batek funtsezkoak ez ziren jarduera ekonomiko guztiak bertan behera uztea agindu bazuen, posible ziren
presoen onurarako dekretuak ere, euskal presoentzat barne.
Posible ziren eta dira honakoak jasotzen dituen dekretuak:

•

Konfinamendu zorrotz eta muturrekoan igarotako
egun bakoitzagatik zigorra murriztea.

•

Presoak berehala birsailkatzea.

•

Bizilekutik gertu dauden espetxeetara hurbiltzea, horretarako garraio publikoaren antzeko neurriak hartuz.

•

Baimenen dinamika jarraitzea.

•

Hobe baita espetxeetatik ateratzea eta, kontrol-neurriak hartuz (telematika, telefonoa), itzultzea galaraztea.

•

Lehenbailehen kaleratzea kalteberenak eta, legearen
irakurketa humanitarioa eginez, askatasun eskubidea
luketenak, hala nola: Gaixotasun larri eta sendaezinak
dituzten espetxeratuak, pluripatologia koadroak dituzten gaixo kronikoak, hirurogeita hamar urtetik gorako
presoak, zigorraren zati handi bat betea duten 60 urtetik gorakoak eta zigorraren azken txanpan daudenak
edo zigorraren 3/4ak bete dituztenak.

Horiek guztiak 3. graduan sailkatu eta lehentasunez kaleratu zitezkeen eta kaleratu daitezke. Osasun-alarma batek
ez zuen inola ere ekarri behar kondena larriagotzea, eta are
gutxiago presoek espetxe onura eta bilakaerari, hurbilketari, irteera baimenei edo askatasunari uko egitea. Premiazkoa zen eta premiazkoa da legearen irakurketa gizatiar eta
justiziazko bat dekretatzea.
Ez zen horrelakorik gauzatu, tamalez, eta Espainiar gobernu “progresista”k beste aukera bat galdu zuen berriro. Politika penitentziarioa aldatzeko inoiz ez da momentua; duela
urte bat hauteskunde giroa zen, geroago hauteskundeeen
errepikapena, geroago gobernu berriaren osaketa eta azken
hilabeteetan Pandemia eta krisi sanitarioa. Salbuespen politika desagertu dadin, noiz arte itxaron beharko dute euskal presoek?
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Koronabirusa
exilioa eta
deportazioa
Koronabirusak eta konfinamendu egoerak jende askori
eman diote aukera bestela pentsatuko ez zituzkeen gai
eta egoerei buruz hausnartzeko. Edo hausnarketa horretan
sakontzeko eta, nolabait, egoera horiek zuzenean kaltetutako
pertsonek bizi eta senti dezaketena ulertzeko

Konfinatuta egoteak, preso egotea zer izan daitekeen hobeto sentitzen eta ulertzen laguntzen digu. Hemen aztertzen
den errealitatea aski ezezaguna denez, presoen eta haien familien figura har daiteke erreferentzia gisa. Lagungarri izan
daiteke koronabirusaren garai honetan euskal errefuxiatu
eta deportatu politikoek bizi duten egoera irudikatzeko.
Agian komeni da esatea, espetxea eta bere inguruko egoerak aipatzean gertatzen den bezala, erbesteaz edo deportazioaz orokorrean hitz egitea arriskutsu samarra dela, erbesteratuak edo deportatuak adina erbeste edo deportazio
daudelako. Batentzat oso zailak diren gai eta egoerak, erra-

zak izan daitezke beste batentzat, eta alderantziz. Gauza
bera gertatzen da ingurune sozial edota afektiboa osatzen
duten pertsonekin.
Pauta edo jarraibideez aritu behar da, gaiari buruz aritzeko
ezinbestekoa delako, nahiz eta jarraibide horiek bat ez %
100ean eragina duen pertsona guzti-guztiekin. Gaixotasun
pandemiko honi zuzenean lotutako kezka -kutsatze eta infekzio arriskua, tratamendu eta arreta-aukerak...- antzekoa
da dudarik gabe errefuxiatuen eta haien familien artean
edo edozein pertsonengan. Pertsona zehatz bat dagoen
exilioko edo deportazioko herrialdeen desberdintasun
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logikoekin. Zenbat kasu gertatu dira herrialde horretan?
Zenbat heriotza? Zer osasun-asistentzia maila dago?... Hor
daude faktore horiek guztiak, eta kezka areagotu edo gutxitu egiten dute.
Baina zer gertatzen da komunikazio edo bisiten gaiei erreparatzen badiegu? Lehenengo egiaztapena da pandemiak
eraginda guretzat jasanezinak diren egoerak, errefuxiatuentzat, deportatuentzat eta haien familientzat aspaldiko
egoera ezagunak direla. Haientzat, komunikazioa/inkomunikazioa errefuxiatu edo deportatu bakoitzaren egoeraren
araberakoa izan da beti. Familia batzuek maiz eta erregulartasunez komunikatzen dute, beste batzuk denboraldi oso
luzeak igarotzen dituztenak senidearen berririk gabe. Ez da
gutxitan gertatzen komunikazioa ezinezkoa izatea, eta beti
egoten da oso baldintzatuta.
Javi Perez de Nanclares errefuxiatu gasteiztarrari gertatutakoa adierazgarria da. Javi Mexikon hil zen 2017ko azaroan.
Espainiar errepresioak ezarritako klandestinitateak behartuta, legezko agiririk gabe bizi, ez zuen inolako komunikaziorik
Euskal Herriarekin, atzemango zuten beldurrez. Bazekien
beren hurkoekin zituzten harremanak izan zirela kide asko
atzeman, atxilotu eta entregatzeko bidea. Medikuarengana
joan zenean, hasieran uko egin zion bera artatzen zuten medikuek gomendatutako ospitaleratzea onartzeari, atzeman,
identifikatu, atxilotu eta espainiar autoritateen esku utziko
zuten beldurrez. Hori izan zen hasieran larriegia ez zen gaitz
bat hilgarri bihurtzeko arrazoia. Ez zen bakarrik hil, baina familiak hil eta gero izan zuen gertatutakoaren berri.
Aurtengo apirilaren 4an Txetxu Urteaga Repulles deportatu
politikoa hil zen Venezuelan, minbiziak jota. Estatu espainiarrean eta Venezuelan lehen koronabirus kasuak agertzen
hasi zirenean jakin zuen Euskal Herriko haren familiak Txetxuren gaixotasunaren berri.
Ondorengo azterketa medikoek erakutsi zuten tratamendu
posible bakarra aringarria zela, baina artatu zuten medikuek espero baino askoz lehenago iritsi zitzaion heriotza
azkenean. Imajina al dezakegu hemengo familiak nolako
larritasunarekin bizi izan zuen egoera hori? Ez zegoen hara
joateko modurik, ezin berarekin egon, besarkatu... Eta nola
bizi izan ote zuen prozesu hori guztia hango familiak, leku
batetik bestera mugitzeko zailtasun handien erdian?
Konfinatuta egoteak, preso egotea zer izan daitekeen hobeto sentitzen eta ulertzen laguntzen digu. Hemen aztertzen
den errealitatea aski ezezaguna denez, presoen eta haien familien figura har daiteke erreferentzia gisa. Lagungarri izan
daiteke koronabirusaren garai honetan euskal errefuxiatu
eta deportatu politikoek bizi duten egoera irudikatzeko.
Agian komeni da esatea, espetxea eta bere inguruko egoerak
aipatzean gertatzen den bezala, erbesteaz edo deportazioaz
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orokorrean hitz egitea arriskutsu samarra dela, erbesteratuak
edo deportatuak adina erbeste edo deportazio daudelako.
Batentzat oso zailak diren gai eta egoerak, errazak izan daitezke beste batentzat, eta alderantziz. Gauza bera gertatzen
da ingurune sozial edota afektiboa osatzen duten pertsonekin. Pauta edo jarraibideez aritu behar da, gaiari buruz aritzeko ezinbestekoa delako, nahiz eta jarraibide horiek bat ez %
100ean eragina duen pertsona guzti-guztiekin.
Gaixotasun pandemiko honi zuzenean lotutako kezka -kutsatze eta infekzio arriskua, tratamendu eta arreta-aukerak...- antzekoa da dudarik gabe errefuxiatuen eta haien
familien artean edo edozein pertsonengan. Pertsona zehatz
bat dagoen exilioko edo deportazioko herrialdeen desberdintasun logikoekin. Zenbat kasu gertatu dira herrialde
horretan? Zenbat heriotza? Zer osasun-asistentzia maila
dago?... Hor daude faktore horiek guztiak, eta kezka areagotu edo gutxitu egiten dute.
Baina zer gertatzen da komunikazio edo bisiten gaiei erreparatzen badiegu? Lehenengo egiaztapena da pandemiak
eraginda guretzat jasanezinak diren egoerak, errefuxiatuentzat, deportatuentzat eta haien familientzat aspaldiko
egoera ezagunak direla. Haientzat, komunikazioa/inkomunikazioa errefuxiatu edo deportatu bakoitzaren egoeraren
araberakoa izan da beti. Familia batzuek maiz eta erregulartasunez komunikatzen dute, beste batzuk denboraldi oso
luzeak igarotzen dituztenak senidearen berririk gabe. Ez da
gutxitan gertatzen komunikazioa ezinezkoa izatea, eta beti
egoten da oso baldintzatuta.
Javi Perez de Nanclares errefuxiatu gasteiztarrari gertatutakoa adierazgarria da. Javi Mexikon hil zen 2017ko azaroan. Espainiar errepresioak ezarritako klandestinitateak
behartuta, legezko agiririk gabe bizi, ez zuen inolako komunikaziorik Euskal Herriarekin, atzemango zuten beldurrez. Bazekien beren hurkoekin zituzten harremanak izan
zirela kide asko atzeman, atxilotu eta entregatzeko bidea.
Medikuarengana joan zenean, hasieran uko egin zion bera
artatzen zuten medikuek gomendatutako ospitaleratzea
onartzeari, atzeman, identifikatu, atxilotu eta espainiar autoritateen esku utziko zuten beldurrez. Hori izan zen hasieran larriegia ez zen gaitz bat hilgarri bihurtzeko arrazoia.
Ez zen bakarrik hil, baina familiak hil eta gero izan zuen
gertatutakoaren berri.
Aurtengo apirilaren 4an Txetxu Urteaga Repulles deportatu
politikoa hil zen Venezuelan, minbiziak jota. Estatu espainiarrean eta Venezuelan lehen koronabirus kasuak agertzen
hasi zirenean jakin zuen Euskal Herriko haren familiak Txetxuren gaixotasunaren berri. Ondorengo azterketa medikoek erakutsi zuten tratamendu posible bakarra aringarria
zela, baina artatu zuten medikuek espero baino askoz lehenago iritsi zitzaion heriotza azkenean. Imajina al dezakegu
hemengo familiak nolako larritasunarekin bizi izan zuen

egoera hori? Ez zegoen hara joateko modurik, ezin berarekin egon, besarkatu... Eta nola bizi izan ote zuen prozesu
hori guztia hango familiak, leku batetik bestera mugitzeko
zailtasun handien erdian?
Kasu askotan horixe da euskal errefuxiatu politikoa izatea,
eta kontuan hartzeko faktorea da koronabirus eta euskal
errefuxiatu edo deportatu politiko terminoak batzen ditugunean. Txetxu eta Javirekin 85 dira hildako euskal errefuxiatu politikoak, horietatik 13 deportazioan. 45 gaixotuta hil
dira, 5 istripuz, 26 gerra zikinaren biktima. Bi desagertuta
daude oraindik.
Eta bisitak, zuzeneko harremana izateko aukerak eta besarkadarekin? Cabo Verde, Venezuela, Kuba, Mexiko, Uruguai,
Brasil, Suitza... Milaka kilometro egin behar dira errefuxiatuarekin edo deportatuarekin harreman zuzena izateko,
eta, ondorioz, bisitak bakanak dira nahitaez. Denbora asko
behar da bisita bat egin ahal izateko, eta kostu ekonomikoa handia du. Arrazoi ekonomikoengatik, denboragatik
edo segurtasunagatik familiarteko bat ezin besarkatu izatea
zein gogorra den orain hobeto ulertuko dugu agian. Hori
zen "lehengo normaltasunean" dozenaka familiak urteetan
bizi izan duten egoera eta oraindik bizi dutena. Eta koronabirusak ziurgabetasun handiagoa ekarri du, noiz bidaiatu
ahal izango den ez jakitea, estatuek muga horiek noiz irekiko dituzten ez jakitea, komeni zaienaren arabera mugarik
ez dagoela esaten badigute ere.
Geure etxeetan egonezinean egon gara, gure konfinamendutik tarte batez bada ere irten ahal izateko. Nola egongo
dira errefuxiatuak, deportatuak eta haien familiak, berriro
elkar ikusteko datarik ere ez dagoenean?
Komunikazioaren eta isolamenduaren gaiak irakurketa eta
eragin berezitua du errefuxiatuen eta deportatuen senideentzat. Adibideak mila dira, eta egunerokotasunarekin
dute zerikusia, baina zorioneko koronabirusa iritsi den arte
ez ditugu ezinbesteko sentitu. Erreparatu diezaiogun pandemiagatik batzuez geratu Euskal Herrira itzuli ezinik egun
diren euskaldunen kasuei eman zaien tratamendu mediatikoari. Bada, hori da euskal iheslari eta deportatu politikoek
eta haien familiek urte luzez eta modu iraunkorrean bizi
duten egoera.
Euskal familia askoren kezka etengabea izan da etxekoen
egoera, betiko isolamendu eta albiste faltarekin areagotua.
Errefuxiatuen eta deportatuen senideez eta lagunez hitz
egin dugu, eta apenas beraiei buruz. Haien egoerak ez du
alde handirik presoekin gertatzen denarekin.Azpimarratu behar da ez dagoela errefuxiatu eta deportatuen artean
pandemian positibo eman duen kasurik. Berri on hau lagungarria da senide eta lagunentzat, baina ez du murrizten
distantziak eta joan-etorri ororen debekuak dakarren larritasun erantsia.
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Txertoa badago
Errefuxiatuek, deportatuek eta haien familiek koronabirusaren ondorioak nola bizi ditzaketen ulertzeko elementu
batzuk planteatzen saiatu gara. Orain arte erbestean edo
deportazioan gaixotasunagatik edota istripuagatik 50 heriotza izan direla adierazi dugu. Heriotzak istripuzkotzat
edo naturaltzat jotzen dira, eta 50 heriotza izan daitezke naturalak edo halabeharrezkoak, baina heriotza horiek Euskal
Herritik milaka kilometrotara eta erbestean gertatu izana
ez da istripu bat.
Eta are larriagoa da hori, koronabirusarekin ez bezala,
txertoa badagoelako deportazioa eta exilioa desagertzeko.
Borroka armatua amaitu ondoren eraiki dezakegun bizikidetza-eredua ere normaltasun berria izan behar litzateke,
eta konfrontazioaren izaera bortitza behin betiko ordezteko
aukera, parametro demokratikoetan kokatzeko. Borondate
kontua besterik ez da.
Gaur egun, 41 dira euskal errefuxiatu politikoak, horietatik 8 deportatuak. Eta etxeratzeko hartu beharko liratekeen
neurriak honako hauek bezain sinpleak dira:
1.

Espainiako ANk abokatuei ematea oraindik errefuxiatuta edo deportatuta dauden bezeroen egoera juridikoari buruz eskatzen zaion informazioa, beren egoera
erregularizatzeko aukerak aztertzeko. Gaur egun, ANk
uko egiten dio horri.

2.

ANk preskripzioa modu bihurrituan erabiltzeari eta erbestea edota deportazioa betirako kondena bihurtzeko
helburuz modu arbitrarioan eteteari uztea.

3.

Nazioarteko eta Espainiako legeriak eta jurisprudentziak jasotzen duten bezala, bertan behera uztea torturaz kutsatutako sumarioak.

4.

Deportazioaren kondena amaitutzat jotzea, hura sostengatzen duen oinarri juridiko, legal edo administratiborik ez dagoelako.

5.

Arrazoi humanitario hutsengatik etxera itzultzea ahalbidetzea, egoera horretan daudenen adin handia edota
osasun-egoera prekarioa kontuan hartuta.

6.

Sanchez presidente espainiarrak, Angela Merkelen
konpainian, "egoera politikoa aldatu egin da, espetxe-politika aldatu egin behar da" esan zuenean onartu
eta berretsitako "Errealitatearen printzipioa" deritzona ezartzea, legegile eta epaileek errefuxiatu eta
deportatuei dagokienean ere beren funtzioaren interpretazioa konponbidean eta bizikidetzan oinarrituta
eginez, eta ez mendekuan eta konfrontazio bortitzean
jarraituz.
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Epaitegietatik

du preso dauden pertsonek eskubidea
dutela komunikabideekin hitz egiteko,
eta hauek eskubidea dutela presoen iritziak jakin eta horiek argitaratzeko.
OTSAILAK 8

Berriz Altsasu
Altsasuko kuarteleko guardia zibil bat
zabor ontziak kentzen ari zenean izandako liskarra “atentatuagatik” espediente
baten irekiera bilakatu zen. Nafarroako
Justiziako Epaitegi Gorenak hurrengo
egunean adierazi zuen atxilotutako pertsonak Guardia Epaitegian onartu egin
zituela egitateak eta fiskalak eskatutako
zigorra onartu zuela: 8 hilabeteko espetxealdia “autoritate agente baten aurkako atentatuagatik”, 100 euroko isuna “lesioak eragin dituen delitu arinagatik” eta
400 euro emanez indemnizatu beharko
du guardia zibila, modu horretara epaiketa eta espetxeari itzuri eginez.
OTSAILAK 19

Beste atzerapen bat

ABENDUAK 18

Kalaka Auzia
Frantziako poliziak Donibane Garaziko
Kalaka ostatuaren aurkako operazioa
burutu zuen 2007ko irailaren 24an hamahiru lagun atxilotuz. Gehienak ondoko orduetan aske gelditu ziren, beste
batzuek urtebete igaro zuten kartzelan.
Orain, 12 urteren ondoren, Kalaka aferan auziperatu zituzten lagunak errugabetu egin ditu frantses Justiziak.

nalak igorritako euroagindua aurreko
azaroaren 20an onartu zuen Dei auzitegiak, eta erabaki horren aurka jarritako
helegitea da Kasazioa Gorteak onartu
ez duena. Beraz, erabaki honek Pla espainieratzeko aukera zabaltzen du.

URTARRILAK 8

Josuren estradizio eskaera
bat onartu du Parisek
ABENDUAK 19

Espainieratzearen alde
Dabid Plaren abokatuak aurkeztutako
helegitea Parisko Kasazio Gorteak atzera bota zuen. Madrilgo Auzitegi Nazio-

Josu Urrutikoetxearen estradizio eskaera bat onartu zuen Parisko Dei Auzitegiak. Madrilek eskaera hori egin zuen
1987ko abenduan ETAk Zaragozako
Guardia Zibilaren kuartelaren kontra
egindako atentatua dela-eta. Oroitarazi
behar da Espainiar Auzitegi Gorenak

2000 urtean erabaki zuela Urrutikoetxea ekintza honengatik ez auzipetzea;
beraz, defentsak helegitea aurkeztuko du. Bigarren estradizio eskaerari
(Michelin enpresako direktibako kide
baten heriotzagatik) eta bi euroaginduei dagokienez, defentsak informazio
gehigarriak eskatu zituen, eta Dei Auzitegia eskaeraren alde agertu zen. Madrilek aurkezturiko euroagindu eskaeretako bat 2006an Madrilen Barajasko
atentatuarekin lotzen zuen espainiar
justiziak, Urrutikoetxeari "gizateriaren
aurkako krimena" leporatuz, eta bigarren euroagindua "Herriko tabernen"
auziagatik aurkeztu zuen Madrilek.
Aipaturiko hiru kasu hauen inguruan
argitasun gehiago eman beharko ditu
Espainiak eta kasu hauen auzi saioa
martxoaren 4an izango da.

Fiskaltzaren eskariz martxoaren 25era
atzeratu da Iratxe Sorzabalen aurkako
laugarren euroaginduari buruz Pariseko Helegite Epaitegiak egitekoa zen
ikustaldia.

osasun eskubidea urratuz eta bere sufrimendua luzaraziz.

MARTXOAK 12

500 euroko isuna

MARTXOAK 3

Auzitegian bigarrena
Ezker abertzaleko beste sei lagunek
Auzitegi Nazionalean deklaratu zuten
presoen harreren harira. Antton Lopez,
Oihana San Vicente, Oihana Garmendia, Haimar Altuna, Juan Mari Olano
eta Julen Larrinagak Auzitegi Nazionalean deklaratu zuten hainbat presoren harrerekin lotuta. Kalera Kalera
dinamikan parte hartu izana onartu zuten eta «babes dinamika» gisa identifikatu zuten baina “Gorazar” egin izana
ukatu zuten.

Urtarrilaren 30ean aztertu zuen Paueko
Dei Auzitegiak FIJAIT neurriei uko egiteagatik zigortu zuten Peio Irigoienen
defentsak jarritako helegitea eta martxoaren 12an jakinarazi zuten epaia. 500
euroko isuna ezarri diote Beskoitzeko
preso ohiari.
APIRILAK 6

Urrutikoetxearen
eskaera ez onartua
Josu Urrutikoetxearen askatasun eskari berri bat aztertu zuen, joan zen
apirilaren 1ean, Parisko Dei Auzitegiak. La Santen Covid-19aren hainbat
kasu azaldu eta hango zerbitzu medikoak askatzea iradoki arren atzera bota
zuten Ugaoko presoaren askatasun eskaera.
APIRILAK 30

Josuk kartzelan
segituko du

MARTXOAK 4

Ibon ez dute askatuko

OTSAILAK 5

Epaitegi Konstituzionala
Kazetari batekin bisita-elkarrizketa egitearren zigortu zuten Kordobako preso
bat eta, honen eskariari erantzunez, espainiar Epaitegi Konstituzionalak ebatzi

Nazionalean deklaratu zuten. “Terrorismoa goratzearen delitu jarraitua”
egotzi diete, baina Kalera Kalera dinamikari buruzko galderekin egin zuten
galdeketa. Garazi Autor, Alberto Matxain, Ikerne Indakoetxea, Jorge Olaiz,
Miren Zabaleta eta Irati Tobar pasatu
ziren Audientziatik.
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OTSAILAK 24

Kalera Kalera Auzitegian
Ezker abertzaleko hamabi lagun ikertu dituzte, eta horietatik seik Auzitegi

Frantziako Zigor Aplikaziorako Ganbarak Ibon Fernández Iradi espetxean
mantentzea erabaki zuen gaixotasun
degeneratiboa, larria eta sendaezina
eduki arren. Bere egoera eta espetxeko bizimodua bateraezinak direnez,
hasiera batean epaileek kaleratzea
onartu bazuten ere, oraingo honetan
fiskaltzaren tesia onartu dute, bere

Apirilaren 1eko lehen galdeketarekin
bezala, Parisko Dei Auzitegiak uko egin
zion 70 urte dituen euskal presoa aske
uzteari. La Santen Covid-19 birusaren
hainbat kasu atzeman zituzten eta Urrutikoetxearen osasun egoeragatik kezkatuak zeuden bere ingurukoek.
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Auzitegietatik
eta ebazpen judizialak

ABENDUAK 4-19

...El artículo 9.3 de la Constitución Española (CE) proclama
expresamente el principio general de "responsabilidad de
los poderes públicos" y el
art. 32 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre del Sector
Público, principios de la
responsabilidad, dispone:

AZAROAK 21

JCVP. Estimaciones.
Mas permisos ordinarios de Salida

J. Central cont/admvo. n. 1
Sentencia estimatoria parcial

El 4 de diciembre el JCVP concedía un nuevo permiso de
cuatro días a Emilio Salaberria, preso político vasco encarcelado en El Dueso. El 13 de diciembre el JCVP concedía el
tercer permiso, esta vez de 6 de duración, al preso político
vasco encarcelado en Villabona Fernando Alonso. Por su
parte el 19 de diciembre el JCVP volvía a conceder otro
nuevo permiso, el segundo, a Xabier Agirre encarcelado en
Logroño y otro tanto hacía con Marta Igarriz encarcelada
en la misma prisión, en ambos casos de 6 días de duración.

(Indemnización) SENTENCIA nº 150/2019
El Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº1, a través de autos de Procedimiento Abreviado
no 82/19 aceptó la demanda interpuesta por la abogada de
un preso vasco el 11 de julio de 2019 contra el Ministerio del
Interior. El día 27 de noviembre se celebró el juicio oral con
el resultado que consta en autos.

ABENDUAK 19

JCVP. Estimaciones
Nuevos presos se suman a los permisos
Ese mismo día 19 de diciembre el JCVP también emitía sendos autos en favor de las demandas acumuladas de permisos
ordinarios cursadas por el preso político vasco, Oier Urrutia González encarcelado en la prisión de Logroño. De este
modo, Oier conseguía un permiso de 4 días de duración y
otros dos permisos de 6 días cada uno. Otro tanto ocurría
con Jagoba Codo, preso político donostiarra también encarcelado en la prisión de Logroño y quien disfrutará de su
primer permiso. Con la concesión de permisos a estos dos
nuevos presos encarcelados en Logroño son ya 8 los presos
políticos vascos disfrutando de los mismos, 4 en la cárcel de
Logroño, 2 en Villabona-Asturias y 2 en El Dueso-Cantabria.

La parte demandada alega que la facultad
ejercida no es ilegal per se, sino que ha
sido declarada ilícita por no comunicarla y que, tratándose
de un derecho resarcitorio,
se exige la existencia de un
daño indemnizable, pero no
acreditándose intervención
concreta, cartas o llamadas
afectadas, etc., no justificándose los 12.000 euros reclamados.

...El presente recurso contencioso–administrativo, se interpone contra la resolución dictada por el Secretario General
Técnico del Ministerio del Interior, de fecha 30 de abril de
2019, que desestima la reclamación de daños presentada por
el recurrente por haberle intervenido durante más de seis
años sus comunicaciones.
Solicita la parte recurrente indemnización de 12.000 euros
por cuanto durante más de seis años (desde junio de 2012
hasta el 23 de noviembre de 2018), sin el debido control judicial se le han intervenido las comunicaciones, vulnerando
el derecho al secreto de sus comunicaciones y ello en base a
los hechos probados del auto dictado el 14 de noviembre de
2018 por el Juzgado Central de Menores con Funciones de
Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, estimando
que se ha producido un daño efectivo en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del recurrente que
ha de ser reparado.

“1. Los particulares tendrán derecho a ser
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con
la Ley.”
El tipo de acción ejercitada se sustenta en unos fundamentos que han sido reiteradamente destacados por
la jurisprudencia, así la STS de 4-11-97 los establece
de la siguiente forma: “Que el particular sufra una
lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible
de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la
Administración y consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos y que por tanto exista
una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del
servicio y la lesión, y no sea consecuencia de un caso
de fuerza mayor”. Resulta fundamental a los efectos
pretendidos establecer si existe o no un nexo
causal entre el desenvolvimiento del servicio y el daño producido.
… La limitación de las comunicaciones,
como medida restrictiva de derechos fundamentales reconocidos a los presos en
el Art. 25.2 CE, tiene que ser necesaria,
idónea y proporcional, pues en otro
caso el derecho se restringe o menoscaba de forma innecesaria, inadecuada
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o excesiva. Y añade: “Además, tanto la doctrina del TC como
la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecen la
necesidad de pre-establecer un limite temporal a la medida
de intervención, aunque para ello no sea necesario fijar una
fecha concreta de finalización, sino que esta puede hacerse
depender de la desaparición de la condición o circunstancia
concreta que justifica la intervención”.
Pues bien, en el presente caso, dada la naturaleza de la restricción, que afecta a un derecho fundamental, intervención
de las comunicaciones sin resolución que lo ampare, sin control judicial y sin notificación al interno, no cabe entender que
se esté ante la vulneración de un derecho sin consecuencia
alguna sobre el estado del recurrente, pues afecta al derecho
del interno a relacionarse con el exterior por medio de las comunicaciones y a la garantía del control de la autoridad judicial sobre la medida, su duración etc., por lo que la intervención en tales condiciones hubo de suponer para el recurrente
una afectación a su intimidad y un menoscabo psíquico o
moral cierto que, aunque no tenga directa o secuencialmente una traducción económica, integra el concepto de daño
moral, daño que no requiere de prueba material equivalente
a la de otros supuestos pues en supuesto de daños morales
la jurisprudencia (SSTS de 20-10-87; 15-4-88; y 1-12-89) ha
optado por efectuar una valoración global que, a tenor de la
STS de 3-1-90, derive de una “apreciación racional aunque
no matemática”, pues como refiere la STS de 27-11-93 “se
carece de parámetros o módulos objetivos”, debiendo ponderarse todas la circunstancias concurrentes en el caso, aun
reconociendo como señala la STS de 23-2-88 “las dificultades que comporta la conversión de circunstancias complejas
y subjetivas” en una suma dineraria, reiterando la STS de
19-7-97 la existencia de un innegable “componente subjetivo
en la determinación de los daños morales”.
La parte recurrente solicita la indemnización de 12.000 euros
pero lo cierto es que no aporta parámetro de cálculo o criterio alguno del que obtener tal cantidad, no mencionando
siquiera el número y condición de las concretas comunicaciones afectadas, las circunstancias que hayan rodeado a las
mismas o las consecuencias específicas que para el recurrente se hayan derivado de la infracción...

FALLO
Estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo
interpuesto por X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX contra resolución dictada por el Secretario General Técnico del MINISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 30 de abril de 2019,
anulando el citado acto por disconforme a derecho y declarando el derecho del recurrente a ser indemnizado por la
Administración demandada con la cantidad de 5.000 euros,
desestimando el recurso en lo demás. Sin imposición de costas procesales.

MAIATZAK 12

Jakes Esnalen kaleratzea zapuztuta
Zigorrak Ezartzeko Auzitegiak (ZEA) Jakes Esnal preso
lapurtarrak aurkeztutako baldintzapeko askatasunaren bigarren eskaera onartzearen alde egin zuen maiatzaren 12an.
Aurrekoetan gertatu bezala, Fiskaltzak helegitea berehala
aurkezteko erabakia hartu zuen, eta jada 30 urte preso daraman Jakesek kartzelan jarraituko du, helegitea ebatzi arte
gutxienez.
Jakes Esnalen baldintzapeko askatasun eskaera onartzeko
ZEAren argudioa izan zen, besteak beste, ETA desegin ondoren euskal gizarteak egiaztatutako bake. “Presoaren arriskugarritasunaren” argudioa zentzurik gabeko hipotesitzat jo
du ZEAk, eta ez du oztoporik ikusten etxera itzul dadin,
euskal gizarteak erakutsitako bake borondatea eta indarkeriaren erabilera amaitu izana kontuan hartuta.
Azken batean, Jakes Esnal aske uztea bermatu zuen ZEAk,
eta ez soilik ETA desagertu ondorengo testuinguruaren bilakaeragatik, baizik eta Euskal Herrian bake eta adiskidetze
prozesu bat eraiki izanagatik.
Fiskalaren eragozpenak desegiteko, honakoa azpimarratu
du: “Gogoratzen den arriskugarritasuna hipotetikoa da soilik,
eta hipotesi horrek gaur egun ez du inolako zentzurik, ETAk
2011n jarduera armatua utzi zuelako, armagabetze-prozesu batean konprometitu zelako eta, ondorioz, Frantziako
agintariei armategia eman zielako 2017ko apirilaren 8an,
eta 2018ko maiatzaren 3an desegin zelako”. Eta, jarraian,
honakoa erantsi du: “Iragandako denbora eta emandako
bilakaera kontuan hartuta, mugimendu hori, oro har, euskal
gizartearen baretze borondatean txertatzen da”.
Esnalek bigarren eskaera honetan aurkeztutako proiektuaren seriotasuna egiaztatu zuen, gainera, epaileak, familia
eta lanbide-gizarteratzearen berme guztiak ematen dituela
iritzita, baina etorkizunean baldintza horiek alda daitezkeela onartu zuen, “69 urteko adinagatik eta espetxean igarotako 30 urteengatik”.
Era berean, Auzitegiak baztertu egin du etxera itzultzeak
eragin lezakeen “alarma sozialaren faktorea”, eta, horregatik, ez du urruntze-neurririk aurreikusten kartzelatik atera
ondorengo aldirako, epailearen kontrolpean baldintzapeko
askapen arrunt bat ematearen alde egiten badu ere.
Auzitegiaren arrazoiak ikusita, bai bere abokatuentzat, bai
Ipar Euskal Herriko alderdi politikoentzat edo Jean Rene
Etchegaray buru duen Euskal Ordezkaritzarentzat guztiz
ulertezina eta funtsik gabea izan zen Terrorismoaren Aurkako Fiskaltzaren jarrera, epailearen erabakia errekurritu
eta Jakes espetxetik ateratzea oztopatzean.
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Espetxe
eta deserritik

ABENDUAK 18

Urteko bederatzigarren
istripua

Mont de Marsaneko espetxean dagoen
Josu Urbieta Alkorta preso politiko azpeitiarra bisitatzera zihoala, kotxe istripu bat jasan zuen bere lagun batek.

ABENDUAK 27

Artxibatzerik ez
Auzitegi Nazionaleko Zigor Salak atzera bota du Jaione Jauregi euskal exiliatuaren defentsak egindako eskaera.
1981ean bere aurka abiatutako auzietako
baten artxibatzea eskatzen zuen abokatuak. Enrike Letonari ere erreferentzia
egiten dio erresoluzioak; honen kasuan
ere preskripzioagatik artxibatzea eskatu
zuen defentsak, eta baita “epaitutako auzia” zelako ere, horregatik zigortua izan
zelako eta “erakunde armatuko partaide
izateagatik” zigorra bete zuelako. Bigarren eskaera hau soilik onartzen du Salak, baina zabalik mantentzen du kausa.

URTARRILAK 13

Ibonen askatasun
eskaera atzeratua
Parisko Zigor Aplikazioen Auzitegiak
Ibon Fernandez Iradi presoaren zigor
etete eskaera ontzat eman zuen azaroaren 12an. Epaileak onartu zuen esklerosi anizkoitza duen Lasarte-Oriako
presoaren osasun egoera eta espetxea
ez direla bateragarriak. Alta, Fiskaltzak
helegitea jarri zuen eta afera berriz aztertu ondoren, epaia otsailaren 27ra
arte atzeratu zen.

ru gehiago, eta joan den urtean baino 2
gutxiago (Aitzol Gogorza etxean preso
dagoelako eta Jose angel Ochoa de
Eribe zendu zelako). Egun dauden 240
inguru presoetatik %34k pairatzen du
gaixotasun garrantzitsuren bat eta duela
hamar urte, 750 preso zeudenean, portzentaia %25ekoa zen. Kolektibo honen
adinaren batez bestekoaren igoerak eta
espetxealdien luzatzeak eragin zuzena
izan duelakoan daude.

Altsasuko bientzako
hirugarren gradua
Altsasuko auziagatik dauden zazpi presoetatik, Iñaki Abad eta Aratz Urrizola
Zaballako kartzelatik atera ziren hirugarren graduan sailkatu ostean. Iñakik
(3 urte eta erdiko zigorra) eta Aratzek
(4 urte eta 2 hilabeteko zigorra) 19 hilabete daramatzate jada preso.

URTARRILAK 8

ABENDUAK 26

Preso gaixoen
zerrenda eguneratua

Huelvako espetxean (1000 km) zegoen
Angel Lopez Anta euskal preso politikoa Algecirasekora (1100 km) lekualdatu zuten. Estatu frantsesean espetxeraturik eman zituen hamar urteak
kontuan hartuko balira, urtarrilean aske
beharko luke Ortuellako presoak.

Etxeratek azaleratu dituen datuen arabera, larriki gaixo dauden 19 presok osatzen dute urgentziazko kasuen zerrenda hau. Gaixo dauden euskal presoen
inguruko diagnostikoa eskaini zuen
Etxerat elkarteak. 19 preso gaixotasun larri eta sendaezinekin daude gaur
egun, duela hamar urte baino hamahi-

Lopez Anta Urrunduta

URTARRILAK 12

Joseba Arregi lekualdatua
Joseba Arregi Erostarbe preso politiko
oñatiarra, Villenako espetxetik (700
km) Villabonakora (390 km) lekualdatu
eta gerturatu zuten.
URTARRILAK 13

Gorka Iruñeko CISera
Hirugarren graduan sailkatu ondoren
Gorka Fraile Iturralde preso politiko
durangarra, El Duesoko espetxetik
(170) Iruñekora gerturatu zuten. Bertako CISean jarritako neurrien ondoren
egunero aterako da eta espetxera bueltatuko lo egitera.

Xua Euskal Herrira etorri zen eta gurasoak Picassenteko espetxean jarraitu
beharko dute, Olatz Lasagabaster eta
Patxi Urangak egun batzuetarako eskatutako baimena urtarrilaren 15ean datatutako auto batean ukatu egin baitzien
Espetxe Zaintzak.
URTARRILAK 23

Bakea eta Demokrazia
Erasorik ez
Goizeko lehen orduetan hurrenez hurren Zarautzen eta Gernikan atxilotu
zuen Guardia Zibiliak Antton Lopez
Ruiz “Kubati” eta Oihana Garmendia,
Presoen Batzordeko kideak. Gauza
bera egin zieten Araba eta Gipuzkoako
Sortuko arduradun politiko Oihana San
Vicente eta Haimar Altunari Agurainen
eta Lizartzan helburu horrekin ezarritako kontroletan. Azken 3 urteetan espe-

OTSAILAK 10

Ateratzeko debekua
Presondegitik kanpora hiru orduko irteera ukatu zioten Jakes Esnal euskal
presoari. Kirol ibilaldi batean parte
hartzeko baimena emana zion Zigorrak
Ezartzeko epaileak, baina terrorismoaren aurkako ministerio publikoak helegitea ezarri zuen eta 30 urte daramatzan presoak ezin izan zuen atera.
OTSAILAK 13

Olatz eta Patxi lekualdatuak
Xua Kartzela utzi eta handik gutxira,
bere gurasoak diren Patxi Uranga eta
Olatz Lasagabaster Picassenteko espetxetik Aranjuezeko espetxera lekualdatu zituzten.

OTSAILAK 13-19

David Pla atxilotua

URTARRILAK 19

Itziar Rennesera
Itziar Moreno Martinez preso politiko
bilbotarra Roanneko espetxetik estatu frantseseko neskak batzeko EPPKk
aukeratu zuen Rennesekora (801 km)
lekualdatu zuten. Aurretik Alaitz Aramendi eramana zuten eta Alaitz Areitio
bertan zegoen jada.

Jesus Berasategi Berasategi, Villenan
espetxeratua dagoen Ismael Berasategi
Eskudero preso politiko urretxuarraren
aita hil zen, 88 urte zituela.

Hendaian atxilotu eta Baionako espetxera eraman zuten David Pla, Estatu
espainiarrera entregatzeko tramiteak
amaitu zain. Han igaro zituen bost gau,
entregatu eta Madrilgo Soto del Real espetxera sartu aurretik. Ondoren Auzitegi
Nazionalera eraman eta libre geratu zen.

Xuaren gurasoak
han gelditu dira

URTARRILAK 7

ABENDUAK 20

URTARRILAK 17

Ismaelen aita zendu da

txetik atera diren presoei omenaldiak
antolatu eta koordinatu izana aitzakiatzat hartuta egin zituzten atxiloketok,
eta gorazarre eta umiliazio delituak
eta terrorismoaren biktimei gutxiespena egin izana leporatu zizkieten. Esan
behar da epaitegiek ebatzia dutela
ekimen horiek ez direla ez delitu eta
ez direla ez gorazarre eta ez umiliazio.
Guardia Zibilaren asmoz eta epailearen
atxilotze agindurik gabe burututako
operazioari “Kabat” izena ezarri zioten. Dena dela Guardia Zibilak iradoki zuen duela urte eta erdi abiatutako
ikerketa hau Instrukzioko 6. Epaitegi
Zentralak zuzendua eta Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak koordinatua dago,
gehienetan Ezker Abertzaleko “Kalera
kalera” dinamikaren bitartez antolatu
eta gauzatu diren omenaldien ospakizun eta antolaketaren ardura duen
egitura organizatiboa identifikatzeko.
Sansomendi, La Salve eta Intxaurrondoko kuarteletara eraman zituzten lau
atxilotuak deklarazioak eskatzeko, eta,
polizia egoitzetan adierazpenak egiteari uko egin zietenez, arratsaldeko hiruetatik aurrera aske utzi zituzten.
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URTARRILAK 27

OTSAILAK 18

Zigor Orbe lekualdatua

Auziaren artxiboa

Zigor Orbe Sevillano euskal preso politikoa Puerto I.etik Puerto III espetxera
lekualdatu zuten eta zuzenean modulura eraman zuten ingresoetik pasa gabe.

Espainiar Auzitegi Nazionalak preskribatua dagoelako artxibatu egin du
Jaione Jauregiren kontra 1981eko egitateengatik irekita zeukan auzi bat.
1979an errefuxiatu zen Jauregi eta
Ganten (Flandria) bizi da; agintari belgikarrek ez dute onartu Jauregi estraditatzeko eskaera.

OTSAILAK 9

Kotxearen matxura
bisitarakoa bidaian
Iñigo Zapirain eta Bea Etxebarria presoen lau senide, tartean adin txikiko
bi, bisitarik gabe gelditu ziren, Aranjuezeko espetxera bidean, Somosierra
parean, haien kotxeak matxura bat izan
zuelako.

OTSAILAK 23

Fallece Mikel Ruiz
Mikel Ruiz preso politiko ohi gasteiztarra, hil da 34 urte zituela; Sakanan,
Beriain mendia igotzen ari zela erorita.
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kalerainfo

MARTXOAK 7

Aranjuez kuarentenan
Aranjuezeko espetxeko haurtzaindegian funtzionaria batek koronabirus
frogan positiboa eman ondoren, kuarentena ezarri dute kartzela horretan.
Olatz Lasagabaster eta Beatriz Etxeberria euskal presoak daude bertan,
Beatriz alaba txikiarekin gainera. Bi
ama hauen bikotekide Patxi Uranga eta
Iñigo Zapirain ere bertan daude preso
eta kuarentena neurriaren ondorioek
eragin die hauei ere.
MARTXOAK 10

15 preso aurrez
aurrekorik gabe
Espetxe Instituzioen agindu batek Madril, Logroño eta Zaballako espetxeetara sarbideak murriztu ditu, aurrez
aurrekoak eta lokutorioetan ez diren
bisita guztiak bertan behera utziz. Espetxe horietan daude hamabosten bat
euskal presori eragin zien neurri horrek.

MARTXOAK 11

kalerainfo

Kepa Parot euskal herritarren askatasuna eskatzeko, hauek hiru hamarkadako
espetxealdia bete baitute apirilean.
MARTXOAK 30

Euskaldunik ez
Frantziar Estatuko osasun krisiaren ondorioz 5.000 preso inguru kaleratzeko
planak hainbat baztertze planteatzen
ditu; argiena, Frantziako kartzeletan
dauden 36 euskal preso politikoena.
APIRILAK 2

Txetxu Urteaga euskal
deportatua zendu da
Jesus Ricardo Urteaga Repulles Txetxu euskal deportatua Venezuelan hil
zen, 62 urte zituela. Bizkaiko hiriburuan jaio zen, baina azkoitiarra oso txikitatik. 1978an erbesteratu zen Txetxu,
bere jarduera militantearen ondorioz.
1984ko maiatzean, Frantziako agintariek Venezuelara deportatu zuten,
Frantziako salbokonduktua eta turista
bisarekin polizia frantsesak zainduta.
Deportatuta egon da Ordutik, minbiziak jota hil den arte. Deportazioan
hiltzen den hamabigarren euskal erbesteratu politikoa da Urteaga; beste
36 etxera itzuli dira EIPK-k gatazka
konpontzeko prozesu politikoari ekarpen gisa itzulera-prozesua abian jarri
zuenetik. Oraindik zortzi euskal deportatu politiko daude Kuba, Venezuela
eta Cabo Verden.

Baimenak bertan behera
Logroñoko espetxean dauden Xabier
Agirre eta Marta Igarriz euskal preso politikoak seina eguneko baimen
banarekin kaleratzekoak ziren, baina
Espetxe Instituzioetako Idazkaritza
Orokorrak hartu dituen erabakiek atzeratu egin dituzte baimen horiek, osasun baldintzak aldatu arte.
MARTXOAK 25

APIRILAK 11

Dispertsioaren
antolatzailea hil zen
Enrique Mugica Herzorg, justizia ministro ohia eta euskal preso politikoen
sakabanaketa politikaren arduraduna,
koronabirusaren ondorioz hil zen.
APIRILAK 13

Ramon Angel Hernandez
erbesteratu ohia hil da
Ramon Angel Gabiola ordiziarra 70
urte zituela hil zen. 27 urtez erbesteratuta bizi izan zen Uruguain eta Baionan, Ordiziara itzuli aurretik.
APIRILAK 15

Ikusizko komunikazioen
gezurra

ko eta oinarrizkoak Estatu espainiarreko kartzeletan ez hartzea salatu zuen
Etxeratek.
APIRILAK 22

Presoen alde Nafarroan
Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasu
Gurasoak eta Sare Herritarra elkarteek manifestu bat plazaratu zuten,
Nafarroako herritarrei, erakundeei eta
eragile politiko, sindikal eta sozialei
dei eginez, Espainiako Gobernuari
exijitzeko "presaz diseinatu eta betearaz dezala espetxe-politikaren arloko
neurrien plan bat, OMEk eta Europako
Kontseiluko CPTk egindako gomendioak bete ditzan".

Presoekin komunikazioak
bermatzeko eskaera
Krisi sanitarioak eragin zuzena izan
zuen presondegietako bizimoduan eta
baita kanpokoekiko komunikazio moldeetan ere. Bisitak bertan behera uzteak eta postaren atzerapenak… Telefono bidezkoa zen komunikazio bakarra.
Horren harira, Etxeratek bideo-deiak
egiteko eskubidea aldarrikatu zuen.

Estatu frantsesean
berriro bisitak
Frantziar Justizia Ministerioak jakinarazi zuen maiatzaren 11tik aurrera
berrabiatuko zirela presondegietako
bisitak, beti ere segurtasun neurri zorrotzekin. Euskal preso gehienak Hego
Euskal Herrikoak izanik, ez da segurua
bisitara joan behar duten ahaide eta lagunek muga pasa eta aurrez-aurrekoa
egin ahalko duten.
MAIATZAK 6

Testak espetxeetan
Euskal preso batzuek jakinarazi dute
koronabirusaren testak egiten hasi direla zenbait espetxetan.
MAIATZAK 11

Gatibu dagoen pertsona orok bideo-deiak egin ahal izateko baliabideak
badaudela esan zuen Etxeratek, baina
oso gutxi baliatu dela. Espetxe barruko
aktibitateak gutxiengoan zeudela kontuan hartuta, beharrezko neurri hori ez
zen ondo kudeatu eta ez zen orokortu
kartzela guztietan.
APIRILAK 19

MAIATZAK 5

Gradu aldaketa eta
hurbilketak
Larriki gaixo, espetxe zigorra etxean
betetzen ari den Jose Ramon Foruria
preso markinarra hirugarren graduan
sailkatu dute Espainiako Espetxe Erakundeak jakinarazi zuenez.
APIRILAK 24

Euskal presoak hurbildu
Alarma egoerak, konfinamenduak, hilabeteko bi azken ostiral hartu ditu bere
baitan. Kartzeletarako bisitak debekatu zituzten eta Etxeratek adierazi zuen
“euskal gizartean pandemiak eragindako ondorio mingarriak areagotzen
ari” zirela. Horregatik, konfinamendua
leuntzearen baitan, euskal presoak
lehenbailehen hurbildu behar direla azpimarratu zuen.

Bestalde, Alacant-Foncalenten dagoen
Josune Oña Ispizua eta Castello-Albocasserren dagoen Albaro Arri Pascual
bigarren graduan sailkatu eta Logroño
eta Burgoseko kartzeletara hurbilduko
dituzte Covid-19aren inguruko murrizketa neurriak kentzean.

APIRILAK 30

APIRILAK 3

Preso ohiak Esnal,
Haranburu eta Parotekin

Prentsa kartzeletara
itzuli da

30 urtetik gorako kartzela-zigorra izanik epe hori gainditu gabe kaleratutako
40tik gora preso ohik idazki bana igorri
diote Bilboko Frantziako Kontsulatuari, euren kasua azaldu eta Jakes Esnal,
Fredereric 'Xistor' Haranburu eta Ion

Coronabirusak etenaldia eragin ondoren, espetxeetara prentsa banatzeko
zerbitzua berrezartzea bermatu zien
Correosek euskal hedabideei, bisiten
eteteak eragindako komunikazio murrizketa arintzeko.

APIRILAK 21

Espetxeei eskaera
Osasunaren
Mundu
Erakundeak
(OME) eta Nazio Batuen Erakundeak
(NBE) gomendatutako neurri espezifi-
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orain dauden probintziako pertsonek bakarrik bisitatu ahalko zituzten.
Etxeratek salatu zuen euskal presoak
eta haien senideak "baztertuta" daudela Espetxe Zuzendaritzak iragarritako neurrietatik.
MAIATZAK 13

Covid eta Motxiladun umeak
Sarek salatu zuen espetxeetan bisiten
debekua ezarri zenetik motxiladun
haurrek bi hilabete zeramatzatela gurasoak ikusi gabe.
Bea Etxeberria eta Iñigo Zapirain
euskal presoen alabak Iratiren kasua
nabarmendu zuen; bi urte ditu eta gurasoekin espetxean egotea dagokio,
baina larrialdi egoera honek aitona-amonekin (espetxetik kanpo) harrapatu zuen haurra, eta amarengana itzultzea debekatu zioten.
MAIATZAK 15

Jose Luis Franco zendu da
Jose Luis Franco preso ohia hil da;
2014an “Herriko tabernen” aurkako sumarioan Auzitegi Nazionalak zigortutako eta espetxeratutako 20 independentistetako bat zen Jose Luis.

MAIATZAK 18

Hiru euskal preso
hirugarren graduan

Iruñera eta Aranjuezera
lekualdatzea

Bide penitentziarioan egindako borroka luzearen ondoren Xabier Agirre, Jagoba Codo eta Fernando Alonso euskal
presoek hirugarren gradua lortu zuten
azkenean. Gobernu espainolak prentsa ohar batean jakinarazi zuenez hiru
euskal presoei hirugarren gradua eman
zietela. Koronabirusa dela eta, momentuz espetxeetako gune irekietan, Logroño eta Villabonako CISetan, geratu
ziren hirurak.

Francisco Jose Ramada presoa Murtzia I.etik Iruñeko espetxera hurbilduko dutela iragarri du Espetxe Zuzendaritzak. Halaber, Iñigo Gutierrez
eta Maria Lizarraga bikotea eta beren
alaba Izadi Picassentetik (Valentzia)
Aranjuezeko (Madril) kartzelara eramango dituzte. Lekualdaketa horiek,
aurretik iragarritakoak bezala, kobid
19aren neurriek ahalbidetzen duenean
gauzatuko dira.

MAIATZAK 13

Presoak deseskaladarik gabe
Estatuko Buletin Ofizialak Barne ministroaren agindu bat argitaratu zuen
esanez presoek hilaren 14tik aurrera
eta gradualki berreskuratuko zituztela
baimenak eta bisitak. Baina ñabardura sartuta, eraginik gabe geratu zen
urrunduta dauden euskal presoentzat:
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APIRILAK 6

Libre 20 urteren ondoren

Gorka Fraile baldintzapean

2000ko urtarriletik preso zegoen Jon Urretabizkaia Saukillo elorriarrak askatasuna berreskuratu zuen. Huelvako
espetxetik atera zen.

Gorka Fraileren baldintzapeko askatasuna agintzen duen
autoa irmoa da. Preso durangarra gaixotasun larriak dituzten euskal errepresaliatuen zerrendan dago, eta hirugarren
graduan zegoen. EPPK-ko lehen presoa da espetxe legediaren ibilbidea osorik egiten, 22 urte betetzen zituen egunean
hain zuzen.

URTARRILAK 1

Agurtzane askatua

Urte hasierarekin batera Agurtzane Delgado Iriondok bete
zuen bere espetxealdi-zigor osoa. Preso politiko ermuarrak
sei urtetik gora egin zuen Estatu frantseseko kartzeletan eta
hamabi eta erdi Espainiakoetan. Beraz, 19 urte gatibu egon
ondoren atera zen Granadako espetxetik.
URTARRILAK 3

Tximeno aske

Xabier Tximeno Inza atera zen Burgoseko kartzelatik.
Atzean utzi zituen estatu frantseseko eta estatu espainoleko hainbat espetxetan pasatako 24 urteak. 2016tik aske
egon behar zuen Xabierrek, baina, estatu frantsesean pasatako urteak kontatu ez dizkiotenez, 3 urte gehiago pasatu
ditu espetxean.
URTARRILAK 5

Ekaitz etxean
Segiko kide izateagatik zortzi urteko espetxeko zigorra bete
ondoren atera zen Ekaitz Samaniego Zuerako espetxetik.
OTSAILAK 11

Jon eta Arantza aske
Jon Enparantza eta Arantza Zulueta aske geratu ziren ezarri zieten espetxe zigorra guztia bete ostean. Enparantza eta
Zulueta irailaren 30etik egon dira kartzelan eta Estremera
eta Picassentetik berrekuratu zuten askatasuna.
OTSAILAK 19

David Pla libre
David Pla Hendaian atxilotu zuten hilaren 13an, eta, espetxean eduki ondoren polizia espainiarraren esku ezarri
zuen polizia frantsesak, funtsik gabeko euroagindu baten
oinarrituz. Auzitegi Nazionalean deklaratu ostean aske utzi
zuten.

MAIATZAK 2

Ongi etorri Aitziber eta Haitz!
Aitziber Coello Onaindia euskal preso politikoa aske geratu zen 16 urte espetxean egin ondoren. Bere zigorra osorik bete ondoren Picassenteko amen modulutik atera zen
Aitziber, Haitz semearekin batera. Umearen aita eta Aitziberrren bikotekideari (Asier Aginako) zigorra eten zioten
gaixotasun latz batengatik.
MAIATZAK 5

Zigor Garro Hegoaldean
Pultsera telematikoarekin baldintzapean zegoen Zigor Garro euskal preso politikoa Hegoaldera pasarazi zuten Frantziako kondena bete ostean eta aske dago.
MARTXOAK 15

Erostegi Kalean
Joseba Erostegi Bidaguren euskal preso politiko Antzuolarra libre geratu zen 22 urte eta erdi kartzlean pasada ondoren. Herrera de la Manchako espetxetik irtenda zen.
MARTXOAK 22

Oskar Calabozo aske
Oscar Calabozo Casado euskal preso politiko trapagarandarra aske gera tu zen 18 urte preso egon ostean. Covid-19ko
pandemiaren erdian, Cordobako espetxetik aske atera zen.
MAIATZAK 22

Asier Ezeiza kalean
Asier Ezeiza Aierra preso politiko hernaniarra aske geratu
zen 11 urte Frantziako kartzeletan egon ondoren. Hala ere,
Zaballako espetxetik atera tenporalki espainaratu zutelako
eta itzultzeko garaian mugak itxi zituzten Covidengatik.

kalerainfo
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Izan bidea
Ibiltarien sarea
La crisis sanitaria derivada de la pandemia denominada
Covid 19 ha hecho que muchas de las iniciativas y dinámicas
movilizadoras en favor de los presos vascos se hayan visto
aplazadas o pospuestas en el tiempo, una de ellas ha sido
“Izan bidea” la nueva dinámica impulsada por Sare

"Izan bidea, Ibiltarien Sarea" es la dinámica que, durante
los proximos meses y en el tiempo, tenía previsto poner en
marcha Sare. Una dinamica cuya intencion no es otra que
la solución y la cuestión de los presos y refugiados se materialice como un recorrido a llevar a cabo entre todos. Esta
dinámica se basa en dar pasos para dar salida al problema
de las personas presas y refugiadas, profundizar en la activación social y aunar la diversidad y amplitud del pueblo
vasco en aras de un objetivo concreto, en recorrer el camino hacia la paz y la convivencia.
Sare quiere situar a la activación ciudadana, política, sindical
y social en el mismo camino y en la misma dirección. En el
camino de la implicación y participación porque los pasos de
todos son necesarios para construir un futuro mejor.

Objetivos de la dinámica Izan bidea
La idea central es que “ahora sí”, ahora es y tiene que ser el
momento de dar salida a la cuestión de los presos y refugiados
en los próximos años. La sociedad vasca lo necesita y se abre
la posibilidad de resolver de una vez esta cuestión desatando
los nudos que lo han imposibilitado hasta la fecha. Se abre una
oportunidad que la sociedad vasca debe aprovechar.

Los objetivos generales se plantean en términos de situar a
la sociedad vasca en una fase resolutiva, aprovechando el
consenso mayoritario existente en todos los ámbitos, tanto
social como sindical, político e institucional. El ya concretado Gobierno del estado español se tiene que sentir interpelado y se le debe hacer ver que es fundamental consolidar y profundizar en el camino ya emprendido en Euskal
Herria. En este sentido, es primordial, el papel de la sociedad vasca manifestando y mostrando su decidido apoyo a
la solución de la cuestión de presos y refugiados, pero por
otro lado, también se hace necesario mantener una actitud
de exigencia social para que la cuestión sea tratada en clave
resolutiva.
En el nuevo tiempo social y político abierto en los últimos
años, se hace necesario curar las heridas del pasado, pero
sobre todo, se hace primordial situar la dramática y sangrante situación de las personas encarceladas y refugiadas
en la agenda política y social. La idea central es que dar una
solución definitiva a esta cuestión es la mejor de las inversiones para la convivencia y que dar salida a la situación de
presos y refugiados es la solución de futuro que necesita
este pueblo. Su solución, en la medida que pone fin al sufrimiento aún existente, es esencial en la consolidación de la
paz y una garantía de no repetición.

En ésta dinámica impulsada por Sare, otros de los objetivos, que aunque secundarios no por ello menos importantes, se sitúan en la propia ampliación de Sare, tanto
en cuanto a grupos locales organizados como en cuanto a
ampliar la red de colaboradores individuales. Igualmente,
pretende fomentar el conocimiento, la implicación y la participación de la gente a nivel local y, sobre todo, volver a
poner en marcha y a multiplicar las iniciativas y dinámicas
de motivación y movilización social por los presos.
Tampoco va a ser tarea menor el tratar de socializar el concepto de responsabilidad colectiva e individual, es decir,
que cada uno interiorice que tenemos que construir nuestro futuro, entre todos y para todos. Aglo que, en consecuencia, conlleva el que todos seamos responsables de que
este proceso de construcción del futuro se desarrolle en los
términos más adecuados y satisfactorios posibles.
Uno de los sectores destiantarios de “izan bidea” van a ser
los jóvenes vascos a quienes de un modo u otro la existencia de presos y refugiados les queda lejos si no lo han
vivido en su entorno más inmediato. Esta dinámica quiere
aportar un plus en la socialización de la existencia de un
problema a resolver y tendrá un componente añadido de
sensibilización en este ámbito.

¿A quien se dirige “Izan bidea”?
Es evidente que los destinatarios primeros de la dinámica
impulsada por Sare son aquellos con los que hasta ahora, de
una manera o otra, han sido activos por la solución, aquellos
con quienes se han tejido complicidades y compromisos,
pero Sare también quiere llegar mucho más allá para activar
a otras gentes. La red social Sare consdera que es el momento de ampliar esfuerzos y vías de acercamiento hacía quienes
han visto el problema desde las gradas aún a pesar de apoyar
la solución. Ese es el principal y prioritario destinatario de la
iniciativa, aquellos sectores que hasta la fecha se han encuadrado en el grupo de la indiferencia y a las que se pretende
intentar atraer a dar el paso en esta dinámica que pretende
situar la cuestión en clave resolutiva.
En lo que respecta al ámbito de izquierdas y abertzale, hace
tiempo que se han identificado dos grupos diferenciados,
de un lado el sector activo que siempre ha estado motivado
y ha participado de las diferentes dinámicas impulsadas o
relacionadas con la cuestión de los presos y refugiados, y
por otro lado, los que también se sienten comprometidos
pero en el nuevo contexto vienen demandando nuevas
prácticas o una renovación de las practicas movilizadoras y
sensibilizadoras, dinámicas más frescas y plurales, menos
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Cuando se habla de diversidad no se trata de partidos o afiliaciones concretas sino de la unión de personas de diferentes pensamientos, entornos, edades, amistades, sectores,
ámbitos, vivencias, clases sociales, es decir, de los ciudadanos de diferentes inquietudes que conforman nuestro país.
Ese amplio grupo de personas que se han mantenido indiferentes o lejanos en implicación independientemente de sus
prefrencias político-partidarias. No se trata de aglutinar la representación de las instituciones o entidades como los partidos y sindicatos, sino de mostrar que, con ellos y sin ellos,
la ciudadanía está representada en sí misma, que la propia
ciudadanía se suma a la dinámica individual y a la voluntad o
necesidad de dar salida a la cuestión de los presos.
El reto de esta dinámica es recorrer entre todos esos tre millones de kilómetros, por lo que las iniciativas que se desarrollen
dentro de la dinámica se caracterizarán por el movimiento:
caminando, en bici, corriendo, en el monte, en patines, nadando, bailando… pero siempre caracterizado por el camino.
Esta dinámica va a ser impulsada de forma colectiva y organizada (ya sea en la cuadrilla, en la familia, a nivel local,
comarcal...), porque el objetivo, no es solo hacer kilómetros
y, mucho menos, hacerlos lo antes posible, sino desarrollar
iniciativas, socializar y sensibilizar. Se trata, ante todo, de una
dinámica de ampliación y de implicación social al máximo.

obsoletas o repetitivas y más acordes con los nuevos tiempos y las nuevas practicas sociales. A nivel general se pretenden desarrollar relaciones con instituciones, personalidades (individuales), partidos, sindicatos y otros agentes
sociales y, en general. En ultima instancia, que toda actividad o evento organizado acabe representando la diversidad
y la mayor amplitud posible de la sociedad vasca.
A nivel local se trataría de que los activistas por los presos
se relacionen, organicen y coordinen teniendo en cuenta
que el publico de referencia es el Pueblo, los ciudadanos en
general, y que a ellos (y no exclusivamente a los sectores
comprometidos e implicados) deben ir dirigidas las acciones y movilizaciones. Junto a los nucleos activistas, grupos
locales deportivos, de danza, musica, etc. serán sin duda alguna interpelados presentandoles la dinámica y buscando
su implicacion cualitativa o la organización de sus propias
iniciativas a modo de aportación.

Ibltarien Sarea: Principios
En esta dinámica itinerante se quiere que la sociedad se
ponga en marcha y eche a andar sobre principios claros.
Caminantes o gente que haga camino porque quieren que

se superen las consecuencias de un pasado de violencia
y, de manera especial que se supere definitivamente la situación que ha provocado y todavía mantiene el encierro y
destierro de cientos de ciudadanos vascos.
El principio es aglutinar a gentes que hagan camino para
traer a todos los presos y exiliados vascos y para lograr un
consenso político y social para el exitoso desarrollo de este
proceso. Sacara a la calle a caminantes que pretenden recorrer juntos el camino que nos llevará a una nueva etapa
basada en la convivencia y la paz plena y definitiva, porque
el desarrollo de este camino beneficia a todos, beneficia a la
sociedad vasca y es beneficioso para todo un pueblo.

Naturaleza y fundamentos de la dinámica
Esta dinámica se basa en un reto, ¡recorrer 3.127.326 km! El
número de habitantes de Euskal Heria. Un pueblo de tres
millones de habitantes que empieza a recorrer tres millones de kilómetros con un objetivo: hacer camino; camino
a casa, camino a la convivencia, camino a la paz. Se pretende que cada habitante de nuestro país sea un elemento itinerante que se situe en en ese camino. Sea de forma
individual, colectiva, como grupo de baile o dentro de un

sindicato u otro agente social. En ultima instancia, la ciudadanía vasca en su conjunto recorriendo el camino y haciendo historia para conseguir la paz definitiva.
La pretensión de esta iniciativa no es otra que hacer públicos de una manera más visible los consensos ya existentes,
siendo este reto un estímulo, con ilusión y determinación,
para desde la activación social, convertir a la ciudadanía en
protagonista de la construcción de su futuro. El elemento
central de la dinámica es ofrecer la oportunidad de participar
cualquier persona que desee recorrer el camino de la paz y
la convivencia. Siempre con la idea de que podemos hacerlo
todos juntos o uno a uno, pero todos en la misma dirección.
El objetivo no es solo hacer kilómetros, ya que este reto
nace con el objetivo de ampliar las redes, unir la diversidad y activar. Se quiere desarrollar y relaciones, ampliar
consensos, plantear la cuestión de los presos vascos, demostrar que la solución global y la solución a la cuestión
de los presos van juntas, aprovechar la socialización y la
sensibilización y conseguir la pluralidad y el consenso más
amplio posible. Así, en las iniciativas que se llevaran a cabo
en los pueblos, se utilizaran los canales y los moldes que
posibiliten esta diversidad.

La dinámica es una iniciativa sostenida en el tiempo. Una
iniciativa para los próximos dos años, cuyo objetivo no es
cumplir el kilometraje y terminar la dinámica, sino aprovechar la dinámica para monitorizar una movilización sólida y eficaz. Una dinamica que se pretende mantener viva
con diferentes y puntos de inflexión.
El reto se enmarca en la simbología de la realización un kilometraje y en su visualización. Y, en ese sentido, un gráfico
o modelo cuantitativo irá mostrando que se están haciendo
esos kilometros y que la dinámica va avanzando, que se
van dando pasos y recorriendo el camino para que este país
avance y que, además, cada vez se va sumando más y más
gente a la dinámica.
Para el desarrollo de la dinámica, se utilizarán diferentes
medios que sirvan para la sensibilización, la socialización
y la activación. Todas las herramientas serán validas para
dar a conocer la dinámica, pueblo a pueblo, grupo a grupo, agente a agente… desde las convencionales (presentaciones, asambleas, espacios explicativos…) a las digitales
(redes, webs,…). Al tratarse de una nueva dinámica, más
allá del anuncio público, se hace necesario presentar a la
ciudadanía todos los pormenores, intenciones y objetivos
para fomentar la participación. Por otro lado, una aplicación
creada exprofeso será la principal herramienta para ayudar
a desarrollar el reto: recogiendo iniciativas, cuantificando
Kilometros, haciendo predicciones, elaborando icentivos y
como herramienta para "inscribir" a la ciudadanía.
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Sortu considera que la situación que padece Patxi Ruiz es
consecuencia directa de la política continuada de excepción
que se aplica a los y las presas políticas vascas. Una política penitenciaria vigente que busca la eliminación personal
y política de las y los presos vascos. De hecho, primero se
aplica una calculada maquinaria represiva con el fin de destrozar al preso como persona para que después reniegue de
sus convicciones políticas. Junto al trato de carácter violento
habitualmente empleado por la administración de justicia, la
aplicación sistemática del primer grado, el aislamiento y el
alejamiento son medidas que buscan ese fin.
La situación que sufren las y los prisioneros vascos es absolutamente inhumana, con terribles consecuencias tanto
a nivel físico como psicológico. La tensión acumulada durante años por un preso obligado a vivir en condiciones tan
duras puede estallar en cualquier momento y, en ocasiones,
ello puede inducirle a tomar decisiones extremas, incluso
desesperadas.
Sortu ubica en este contexto la situación que padece Patxi
Ruiz y desde el primer momento está actuando en base a
esa lectura. Hay que dar una solución razonable a la situación de Patxi antes de que sea demasiado tarde, por un lado
a través del cuidado de su vida y su salud, y por otra a través de las medidas necesarias que permitan que se sienta
seguro y prestándole la ayuda que necesita.
Junto a estas medidas urgentes, debe aplicarse de una vez
la derogación de la política penitenciaria excepcional que
está en el origen del problema y de un proceso de excarcelación de presas y presos. En Euskal Herria, tras la puesta
en marcha de amplias dinámicas entre diferentes
sectores, nos encontramos inmersas en una larga
lucha que pretende abrir una oportunidad de
solución para los y las presas políticas vascas.
Sortuse reafirma en su compromiso de
seguir en esa tarea.
Sortu tiene claro que la responsabilidad
de la solución no debe recaer sobre Patxi.
La principal tarea para resolver este
asunto y el del conjunto de los presos
y presas políticos, así como su
vuelta a casa, está en la calle.
Es responsabilidad
de todas nosotras.

Sortu no apoya ni apoyará ninguna iniciativa que no tenga
como prioridad la salvaguarda de la vida de Patxi así como
la resolución de su situación, y menos aún cuando se pueda
empujar al preso a una situación sin salida. En este sentido,
Sortu insta al entorno político de Patxi a hacer una lectura
sincera de la situación y a actuar con responsabilidad. Con
esos parámetros Sortu le ofrece de nuevo todos los recursos de la izquierda abertzale para ayudar a Patxi y tratar de
canalizar su situación.
En cualquier caso, el responsable de la situación de Patxi
Ruiz es el Gobierno español, que es a quien le corresponde
velar por su vida. Sortu insta al Gobierno a que tome todas
las medidas que estén en su mano para ello, sin esperar
más, antes de que Patxi entre en una situación crítica.
Finalmente, Sortu desea que la situación de Patxi Ruiz se
resuelva lo antes posible y se recupere cuanto antes. Asimismo, transmite su solidaridad a familiares y amigos de
Patxi en estos difíciles momentos. Además, en esta difícil
situación que vive el conjunto de presos y presas políticas
vascas y las personas allegadas, envía un abrazo fraternal a
todas y cada una de ellas.

¡Los queremos
a todos en casa!
¡Las queremos vivas!

Bada ga__raia
Larriki gaixo
Zigor batuketa
Baldintzapeko askatasunerako epeak
Gurasoa
+60 urte
+70 urte
+15 15 urtetik gorako espetxealdia
2. gradua
3
3. gradua
*
100.2 artikuluak malgutasun printzipioa
sartzen du, sailkapen graduetako
bakoitzaren aspektuak konbinatuz
zigor-betetze eredua ezarriz.

EUSKAL HERRIAN
ZABALLA

C.P. EL DUESO

C.P. SORIA

170 km - 1h 58’

260 km - 2h 57’

Avenida de Berriá SN
39740 Santoña (Cantabria)
Salaberria Etxebeste, Emilio

c/ Marqués del Saltillo n. 1
42071 Soria
Atristain Gorosabel, Javier

+17

Fano Aldasoro, Unai

C.P. LOGROÑO

170 km - 2h 07’

C.P. LA MORALEJA
DUEÑAS

Calleja Vieja, 200, Apdo. 217
26006 Logroño
Agirre Ibañez, Xabier 3
Aragon Iroz, Santiago
+18
3
Codo Callejo, Jagoba
+18
Urrutia González, Oier
Igarriz Izeta, Marta
Oña Ispizua, Josune
+15

310 km - 3h 03’

Carretera P-120
34210 Dueñas (Palencia)
Borrero Toribio, Asier
Goikoetxea Gabirondo, Andoni
Karrera Arenzana, Asier
+19

C.P. DAROCA

345 km - 3h 31’

C.P. BURGOS

C.P. Araba
Portillo San Miguel, 1. N-1, km. 340
01230, Langraitz (Araba)
Martín Hernando, Jesus María
Iparragire Burgoa, Ibon
“Besarkada etxea - Gasteiz”

215 km - 2h 17’
+17

CP IRUÑEA
C/ Colina Santa Lucía, s/n,
31012 Pamplona (Nafarroa)
Ramada Estevez, Fco. Jose

Ctra. Nombrevilla, s/n
50.360 Daroca (Zaragoza)
López de Okariz, Unai
+15

+16

3

NAFARROAN

Carretera Nacional 330, km. 539
50298 Zuera (Zaragoza)
Agirre Lete, Juan Luis
+23
Arronategi Azurmendi, Kepa
Bilbao Gaubeka, Iñaki
+21
Garces Beitia, Iñaki
+21
Legina Aurre, Kepa
+20
Martínez de Osaba Arregi, Igor
Mujika Garmendia, Francisco
Murga Zenarruzabeitia, Andoni

C.P. LEÓN
MANSILLA

Finca Villahierro
24210 Mansilla de las Mulas (León)
Ginea Sagasti, Josu
+16
Rubenach Roiz, Jon
+16
Subijana Izquierdo, Juan Carlos
+15
+22

+20
+27
+23

+27

GIPUZKOAN
Gogorza Otaegi, Aitzol *

+20

+18

370 km - 3h 36’

245 km - 2h 54’
+18

BIZKAIAN
Foruria Zubialde, José Ramón

Ctra. De Villamar, s/n Apdo. 253
09071 Burgos
Sola Campillo, Aurken
Zurutuza Sarasola, Jose Antonio
Arri Pascual, Álvaro
+24

C.P. ZARAGOZA
ZUERA

ETXEAN PRESO

Gil Cervera, Mikel

ESTATU ESPAINOLAN

* Estatu espainoleko espetxeen urruntasuna Donostia-tik zenbatua.
* Estatu frantseseko espetxeen urruntasuna Bilbo-tik zenbatua.
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C.P. ASTURIAS
VILLABONA

C.P. MADRID VI
ARANJUEZ

C.P. VALENCIA II
PICASSENT

C.P. HERRERA
DE LA MANCHA

C.P. MURCIA II
CAMPOS DEL RIO

960 km - 9h 33’
Paraje las Mezquitillas SE 451 km. 5,5
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Agirresarobe Pagola, Gurutz *
Arakama Mendia, Iñaki
+22
Arriaga Arruabarrena, Rufino
Arzalluz Goñi, Asier
+17
Etxabarri Garro, Juan Mª +21
Etxeberria Goikoetxea, Garikoitz
Lebrero Panizo, Roberto +18
Olabarrieta Colorado, Iker
Vallejo Franco, Iñigo
+16

385 km - 3h 57’

520km - 5h 07’

600 km - 5h 45’

640 km - 6h 14’

820 km - 7h 55’

Finca Tabladillo (AS17-Avilés)
33480 Villabona (Asturies)
Alonso Abad, Fernando 3
+23
Arregi Erostarbe, Joseba *
+27
Etxaniz Alkorta, Sebas
+16
Gómez Ezkerro, Jesus María
+18
Labeaga Garcia, Urko
+21
Comes Arranbillet, Olga
Martínez Garcia, Idoia
+22
Yañez Ortiz de Barron, Iratxe

Carretera N-400, km. 28
28300 Aranjuez (Madrid)
Gutiérrez Carrillo, Iñigo
Uranga Salbide, Patxi
Zapirain Romano, Iñigo
Etxebarria Caballero, Beatriz + Umea
Lasagabaster Anza, Olatz + Umea
Lizarraga Merino, María + Umea

Centro Penitenciario Apdo. 1.002
46220 Picassent (Valencia)
García Arrieta, Garikoitz
Saenz Olarra, Balbino
+17

Carretera de Argamarsilla. Apdo. 77
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Armendariz Izagirre, Iñaki +21
Bengoa López de Armentia, Asier
Larretxea Mendiola, Joanes *
Polo Escobes, Sergio
+20
Marcos Álvarez, Faustino
San Pedro Blanco, Jon Mirena

Paraje Los Charcos
30191 Campos del Río (Murcia)
Andueza Antxia, Oier
+18
Arizkuren Ruiz, Josetxo *
Arkauz Arana, Josu *
+28
Crespo Ortega, Jon
+17
Izpura Garcia, Mikel
+20
Palacios Abad, Gorka
+16
San Sebastián Gaztelumendi, Mikel
Troitiño Ciria, Jon

C.P. TOPAS
SALAMANCA

520 km - 5h 06’

Ctra. N-630, km. 314
37799 Topas (Salamanca)
Etxeberria Martin, Iñaki
+23
Goitia Abadia, Oier
Inziarte Gallardo, Juan Manuel
Lupiañez Mintegi, Gorka
Vicario Setien, Gregorio
+18
Arriaga Martinez, Josune
Gartzia Montero, Ainhoa *
+16

520 km - 5h 11’

C/ Mártires de Ocaña 4
45300 Ocaña (Toledo)
Aretxabaleta Rodriguez, Liher
Apeztegia Jaka, Karlos
+23
Esnaola Dorronsoro, Aitor
Herrador Pouso, Juan Carlos *

430km - 4h 20’
+22

C.P. ÁVILA
BRIEVA

475 km - 4h 09’
Carretera de Vicolozano, Apdo. 206
05194 Brieva (Ávila)
López Resina, Dolores
+18
Iparragirre Genetxea, Marixol
+15

480 km - 4h 51’

Carretera de Pinto
a San Martín de la Vega, km. 5
28340 Valdemoro (Madrid)
Otegi Unanue, Mikel
+16

+30

C.P. OCAÑA I TOLEDO

C.P. TERUEL

C.P. MADRID III
VALDEMORO

C.P. MADRID VII
ESTREMERA

Crta. M-241, km. 5,750
28595 Estremera (Madrid)
Narvaez Goñi, Juan Jesus
Telleria Uriarte, Angel
Troitiño Arranz, Antton
Alberdi Uranga, Itziar *

460 km - 4h 32’

Avenida de Zaragoza, 26
44001 Teruel
Ormazabal Lizeaga, Asier
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C.P. CASTELLÓ II
ALBOCASSER

480 km - 5h 18’

Paraje Mascarell, CV-129, km. 15
12140 Albocasser (Castelló)
Bilbao Beaskoetxea, Iñaki
+27
Etxeberria Oiarbide, Jon
Iragi Gurrutxaga, Harriet *
+19
Karasatorre Aldaz, Juan Ramón *
+18
Markes Zelaia, Patxi
+21
Pérez Zorriketa, Ugaitz +17

C.P. CASTELLÓ

575 km - 5h 39’

Carretera de Alcore, km. 10
12006 Castelló
Altable Etxarte, Jesús Mª
+25
Cano Hernandez, Pedro María +17
Gallastegi Sodupe, Orkatz +17
Lauzirika Oribe, Karmelo
Zelarain Ortiz, Oskar *
+17
Saez de la Cuesta, Alicia *
+18

C.P. VALENCIA III PICASSENT

600 km - 5h 45’

Centro Penitenciario Apdo. 1.002
46220 Picassent (Valencia)
Azurmendi Peñagarikano, Mikel
+21
Badiola Lasarte, Asier *
González González, Jon *
Merino Bilbao, Guillermo * +20
Zubiaga Bravo, Manex
+17
Barbarin Iurrebaso, Ainhoa
+17
Mendizabal Mujika, Idoia + Umea *
Pedrosa Barrenetxea, Maite *
+21
Zulueta Amutxastegi, Arantza

600 km - 5h 59’

Ctra. De Trijullo, s/n Apdo. 480
10.004 Cáceres
Olaizola Baseta, Aitor +17
San Argimiro Isasa, Mikel *

+17
+17
+15
+18

635 km - 6h 09’

+16

C.P. BADAJOZ

750 km - 7h 27’

C.P. CÓRDOBA

C.P. ALBOLOTE
GRANADA

C.P. MURCIA I
EL PALMAR

810 km - 7h 51’

+18

Carretera de la Rivera, s/n
21610 Huelva
Besance Zugasti, Juan Carlos
Franco Martínez, Bittor
+17
García Gaztelu, Xabier
+18
García Jodra, Fernando +18
Lima Sagarna, Iker +17
Maurtua Eguren, Aitzol
+17
Gallastegi Sodupe, Irantzu
+20

Ctra Sevilla-Madrid, km. 391 Apdo. 479
14014 Córdoba
Alonso Rubio, Iñaki +24
Gallaga Ruiz, Javier
+22
Muñoa Arizmendiarrieta, Ibon
+19
Pérez Aldunate, Xabier
Portu Juanena, Igor
Usandizaga Galarraga, Xabin
+22
Vidal Álvaro, Gorka +15
Egues Gurrutxaga, Ana Belen +18

Pol. la Vallonga, s/n Apdo. 5.050
03113 Alacant
Badillo Borde, Irkus
+15
Mardones Esteban, Asier *
+15

740 km - 7h 24’

Carretera Bailén-Motril, km. 28
23009 Jaén
Aginagalde Ugartemendia, Beñat
Fresnedo Gerrikabeitia, Aitor * +23
García Aliaga, Aitor * +18
Guridi Lasa, Iñigo +18
Sarasola Yarzabal, Mattin
Bakedano Maidagan, Oihane
+17

Carretera Nacional 330, km. 66
03400 Villena (Alicante)
Aranburu Sudupe, Gotzon * +17
Ayestaran Legorburu, J. Lorenzo
Berasategi Eskudero, Ismael
+16
Fuentes Villota, Raul
Goikoetxea Basabe, Arkaitz
Iglesias Chouzas, Juan Carlos
+20
Vila Mitxelena, Fermin

745 km - 7h 15’

C.P. A LAMA
PONTEVEDRA

1.000 km - 9h 53’

835 km - 8h 24’

Carretera Mazarrón, km. 3
30120 El Palmar (Murcia)
Martínez Arkarazo, Gorka
Novoa Arroniz, Jose Mari
Segurola Beobide, Joseba

+16
+20
+16

855 km - 8h 19’

Carretera Colomera km. 6 Apdo. 2.062
18220 Albolote (Granada)
Agote Cillero, Arkaitz
Barrios Martín, José Luis +21
Bilbao Solaetxe, Unai +17
Coto Etxeandia, Egoitz
+16
Miner Villanueva, Imanol * +17
Olarra Guridi, Jon *
+17
Rodríguez López, Asier *
Ugarte López de Arkaute, Diego +15
Mujika Goñi, Ainhoa *
+17

+22

C.P. HUELVA

775 km - 7h 36’

700 km - 6h 52’

C.P. ALACANT I
FONTCALENT

Carretera Vegado - Pontevedra s/n
27568 Monterroxo (Lugo)
Aiensa Laborda, Ibai +17
Aiensa Laborda, Mikel +17

+20

C.P. JAÉN

C.P. ALACANT II VILLENA

C.P. LUGO
MONTERROSO

Monte Racelo, s/n
36.830 A Lama (Pontevedra)
Goieaskoetxea Arronategi, Eneko
Herrera Vieites, Aitor * +16
Makazaga Azurmendi, Xabier +18
Martínez Ahedo, Gorka
+21
Armendariz G.Langarika, Lierni *

C.P. CÁCERES

660 km - 6h 27’

Carretera de Olivenza, km. 7,3
06071 Badajoz
García Justo, Asier * +18

C.P. TEIXEIRO CURTIS,
A CORUÑA

Carretera de Paradela s/n
15310 Curtis (A Coruña)
Eskudero Balerdi, Gregorio
+17
Blanco Santisteban, Zigor
Borde Gaztelumendi, Joseba
Bravo Saez de Urabain, Zigor
López de la Calle Gauna, Alberto
Mariñelarena Garziandia, Luis +18
Jauregi Amondarain, Oskarbi

+20

C.P. SEVILLA II

C.P. ALMERÍA

1.005 km - 9h 40’
Carretera Cuevas de los Ubedas, km. 2,5
04071 El Alquián (Almería)
Arruarte Santacruz, Garikoitz *
+16
Krutxaga Elezkano, Iñaki +18
Otegi Eraso, Andoni
+17
Viedma Morillas, Alberto +17
Galllastegi Sodupe, Lexuri
+17

C.P. PUERTO I
CÁDIZ

1.020 km - 10h 10’
Carretera Jerez-Rota, km. 6, 4 Apdo. 555
11500 Puerto de Santa María (Cádiz)
Almaraz Larrañaga, Agustín
+24
Atxurra Egurrola, Julen
+23
Elejalde Tapia, Fernando +22
Garate Galarza, Endika
+15
Gurtubai Sánchez, Jon Sebasten
+17
Lerin Sánchez, José Ángel
Ordoñez Fernández, Josu +17
Zabalo Beitia, Xabier
+17
Zubiaurre Agirre, Jon +18

62

kalerainfo

ESTATU FRANTSESEAN
C.P. PUERTO III
CÁDIZ
Agirrebarrena Beldarrain, Aitor
+17
Barreras Díaz, Oskar +22
Beobide Arza, Ibai
Bienzobas Arretxe, Jon Mikel *
+20
Castro Zabaleta, Manex *
Cotano Sinde, Aitor
Dorronsoro Malaxetxebarria, J.M.
+26
Etxeberrria Garaikoetxea, J. Mari +17
Parot Navarro, Unai
+29
Orbe Sevillano, Zigor
+15

C.P. ALGECIRAS

1.100 km - 10h 20’
Carretera del Cobre, km. 4,5
11206 Algeciras (Cádiz)
Arrieta Llopis, Mikel
+20
Loran Lafourcade, Gorka *
+16
López Anta, Ángel
+17
Solana Matarran, Jon Igor
+19
Pérez Aristizabal, Eider *
+18

MONT DE MARSAN C.P.

RENNES C.P.

260 km - 1h 51’

795 km - 7h 39’

Chemin de Pémégnan B.P. 90629
40.006 Mont-de-Marsan Cedex
Etxaburu Artetxe, Aitzol
Goieaskoetxea Arronategi, Ibon
Goienetxea Iragorri, Xabier
Iruretagoiena Lanz, Luis
Martitegi Lizaso, Jurdan
Martínez Bergara, Fermin
+15
Mujika Andonegi, Ander
Reta de Frutos, Iñaki
Sirvent Auzmendi, Ekaitz
Suberbiola Zumalde, Igor
Urbieta Alkorta, Josu

18 bis, Rue de Châtillon B.P. 3.107
35.031 Rennes Cédex
Aramendi Juanena, Alaitz
Areitio Azpiri, Alaitz
Moreno Martínez, Itziar

LANNEMEZAN C.P.

930 km - 8h 33’

330 km - 2h 18’

Chemin de la Plaine B.P. 166
65.307 Lannemezan Cédex
Abaunza Martínez, Javier +17
Agerre, Didier +18
Agirregabiria del Barrio, Arkaitz
Aspiazu Rubina, Garikoitz
Barandalla Goñi, Oihan
Esparza Luri, Iñaki
+15
Fernández Iradi, Ibon
+16
Garitagoitia Salegi, Iurgi
Haranburu, Frederic
+29
Iriondo Iarza, Aitzol
Karrera Sarobe, Mikel
Maiza Artola, Gurutz
Oiartzabal Txapartegi, Asier
+18

MURET C.D.

425 km - 3h 08’
Route de Seysses B.P. 312
31.605 Muret Cédex
Fernández Aspurtz, Joseba
Parot Navarro, Ion
+29

SAINT MARTIN DE RE M. C.

540 km - 5h 32’

La Caserne de Thoiras, E 2
17.410 Saint Martin de Ré
Esnal, Jakes
+29

ROANNE C.D.

845 km - 7h 58’
Georges Mandel B.P. 10.008
42.311 Roanne Cédex
Beyrie, Lorentxa
+18

REAU SUD
FRANCILIEN C.P.

CR 8 Lieu dit du Moulin à Vent
77.550 Réau
Lesaka Argüelles, Izaskun
Ozaeta Mendikute, Ainhoa
Sorzabal Díaz, Iratxe

LA SANTÉ M.A

915 km - 8h 35’

42, Rue de la santé
75.014 Paris
Urrutikoetxea Bengoetxea, Iosu

Presoen Aldeko Batzordea Zuatzu, Easo eraikina, 4 behea,
20018 Donostia (Euskal Herria)
L.G. / D.L.: SS-1471-2012

EPPK:
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