
SARE GARAI BERRIAREN AURREAN
 
2021. urtearen hasieran, COVID-19aren pandemia amesgaizto bat da oraindik jende guztiarentzat, baina,

bereziki, beren etxeetatik ehunka kilometrora dauden euskal presoentzat. COVID-19ak ekarri dituen

konfnamendu-neurriek isolatze-egoera krudelak utzi dituzte espetxeetan.

Oraingo osasun-krisiaren ondorioz, aurten ezin izan ditugu ideologia ezberdineko milaka eta milaka

pertsona elkartu Bilboko kaleetan, 2021eko urtarrilaren 9an, beste espetxe-politika bat aldarrikatzeko.

Horregatik, beste  aukera bat baliatu dugu aldarrikapen hori kaleratzeko.

Alde batetik, osasun-agintariek gomendatutako osasun-neurri guztiak beteta, Euskal Herriko ehunka

herritan elkartu gara, aurreko urteetako ordu berean, 17:30ean. Eta, beste alde batetik, egun berean,

goizean, Bilboko Euskalduna Jauregian, gure herriko gehiengo politiko, sindikal eta sozialarekin elkartu

gara aurten ere, baita beste leku batzuetatik gure ondoan egon nahi izan dutenekin ere. Horren adibide,

Kataluniako adiskideak. Guztiei eskerrak eman dizkiegu gure gonbidapena onartzeagatik, jarrera horrek

balio erantsia ematen diolako, hamarkada traumatikoen ondoren, oinarritzat bizikidetza eta bakea dituen

gizarte bat lortzeko bidea elkarrekin batera egiteko konpromisoari.

Espetxeetako egoerari buruzko balantzea

SARE sare herritarra 2015ean sortu zen helburu argi batekin: euskal presoei dagokienez, giza eskubideak

lehenetsi beharra aldarrikatzea. Bost urte hauetan, ildo horretan egin dugu lan, indarrak batuz arlo

sozialean, sindikalean eta politikoan. Urratsak eman eta guneak gaitu ditugu ezberdinen arteko zubiak

eraikitzeko. Ideologia eta bizipen ezberdinak dituzten pertsonen arteko zubiak eraikitzeko. Bizikidetzarako

zubiak.

Bide horri ekin genionean, preso gehienak beren etxeetatik ehunka kilometrora dauden espetxeetan

zeuden, eta, ondorioz, senideek, astero-astero, bidaia luzeak egin behar zituzten, eta egin behar dituzte

oraindik ere, berrogei minutu eskaseko bisitak egiteko. Bidaia luze horiek 16 hildako eragin dituzte

dagoeneko, eta 400 istripu baino gehiago.

Urruntze-politika horrek eragindako kaltetuetako batzuk ehun ume inguru izan dira. Pandemia hau iritsi

baino lehen, hamabostean behin edo hilean behin,  1.000 km baino gehiago egin behar zituzten aita, ama

edo biak bisitatzeko. Orain, ia 9 hilabete eman dituzte bisita egiteko aukerarik gabe. Eta beste multzo

zaurgarri bat izan dira eta dira seme-alabak edo ilobak bisitatu nahi dituzten adinekoak.

Abenduaren 30ean (data horretan idatzi da agiri hau), 163 pertsona daude kartzelan, Espainiako 36

espetxetan urrunduta eta sakabanatuta, desagertutako ETA erakundearekin izan duten lotura zuzen edo

zeharkakoaren ondorioz. % 29 600 eta 1.100 km arteko distantziara dauden espetxeetan daude; % 20, 400

eta 590 km arteko distantziara, eta % 38, 100 eta 390 km arteko distantziara.

Beste 30 pertsona Frantziako hamar espetxetan daude, eta 25 inguru Euskal Herriko espetxeetan.



Euskal preso horietatik, 186 gizonak dira eta 32, emakumeak (eta bi ume).

Preso guztietatik, seik 70 urtetik gora dute.

60 presok kondenaren hiru laurdenak beteak dituzte dagoeneko, eta beste 8 egoera horretan egongo dira

hasi berri den urtean.

Gradu-progresioa konpondu gabeko arazoa da espetxe-agintarientzat.

107 preso lehen espetxe-graduan daude; 71, bigarrenean, eta 9 baino ez daude hirugarren graduan.

17 presok gaixotasun larriak, sendaezinak, dituzte, eta, legez, kalean egon beharko lukete.

Gaur, garai itxaropentsuak ditugu aurrean, iragan hurbilarekin alderatuta, zerbait mugitzen ari baita, astiro

bada ere, presoak Euskal Herritik hurbilago dauden espetxeetara aldatuta. Hala ere, itxaropentsua izan

arren, panorama ez da lasaitasuna eragiteko modukoa. Urte bi pasatu dira Espainiako Gobernuko

presidenteak espetxe-politikaren arloan aldaketa sakona iragarri zuenetik, eta, hala iragarri arren,

eskubideak urratzen dituen espetxe-politikari erabiltzen da oraindik.

Bai, euskal preso batzuk hurbildu dituzte azken sei hilabeteetan. Aurrerapauso garrantzitsua da. Urruntze-

politikaren amaiera ez badakar ere, lasaigarria da familientzat, asko laburtzen baitira oraindik ere egin

behar dituzten bidaiak.

Ezinbestekoa da hurbiltze horri eustea. SAREk preso guztiak Euskal Herrira ekarri behar direla aldarrikatzen

jarraituko du, haien errotze soziala ahalbidetzeko eta senideei urruntasun horrekin ezarritako zigor erantsia

arintzeko. SAREk berehala bideratu beharrekoa nabarmendu nahi du, egoera honi amaiera emateko.

Lege batzuk ez dira betetzen

Zuzenbidezko Estatu bat izateko, funtsezko bi baldintza dira legezkotasun-printzipioa betetzea eta giza

eskubideak errespetatzea. Hala egiten ez bada, ezin da demokraziaz hitz egin.

Ez dauka inolako oinarri legalik botere publikoen jardunak euskal presoak urrunera bidaltzen dituztenean

kondenak bete ditzaten. Izan ere, ELOOren 12.1 artikuluak ezartzen du Administrazioak behar beste

espetxe izan behar dituela lurralde-eremu bakoitzean, espetxe-beharrizanak betetzeko eta zigortuen

deserrotze soziala eragozteko. Arau horrek interpretazio bakarra izan dezake: derrigorrezkoa dela euskal

preso guztiak gaur egun Euskal Herrian dauden kartzeletan kokatzea.

Nazioarteko arauek gauza bera ezartzen dute. Giza Eskubideen Europako Auzitegiak epai bat baino

gehiago eman du eskubide horiei buruz, batez ere 2000. urtetik aurrera, eta adierazi du presoek bizitza

pribatu eta familiarrerako eskubidea dutela. Espetxean dagoenak eskubidea du bere familia-harremanak

izateko, eta, beraz, kondena bere familiaren bizilekutik hurbil betetzeko.

Antzeko ideia dago jasota NBEren arauetan, Mandela arauetan edo Europako espetxe-arauetan.

Halaber, presoek osasunerako eskubidea dute. Espetxearen xedea da pertsonak egoera onean itzultzea

gizartera. Hori dela eta, Zigor Kodeak ezartzen du gaixotasunak dituzten presoak askatu egin behar direla



haien bizitza arriskuan badago. Horrenbestez, legean ezarritakoa aplikatzea baino ez da: zigorra etetea,

Zigor Kodearen 60. eta 80. artikuluetan ezarritakoaren arabera; 91. artikuluko baldintzapeko askatasuna,

eta, artikulu horren barruan, aukera ematen da azkarrago izapidetzen den baldintzapeko askatasuna

onartzea gaixotasun larriak dituzten presoei, gaixotasun horiek sendaezinak badira; erdi-askatasuna edo

zigorraren betetze arindua (Espetxeen Erregelamenduaren 104.4 artikuluan ezarritako hirugarren gradua,

edo bigarren gradua, erregelamendu bereko 100.2 artikulua aplikatuta), arrazoi humanitarioak eta

pertsonaren duintasuna oinarritzat hartuta. Legean ezarritako arauak dira; ez dituzte gaixoak sendatzen,

baina nolabaiteko hobekuntza ahalbidetzen die, baita gaixotasunak bilakaera geldoagoa izatea ere.

Baina, gaur egun, ez da errespetatzen ari osasunerako eskubide hau. Arauak modu murriztailean

interpretatzen dira oraindik; presoen osasunerako eskubidea urratzen da eta arrisku-faktoreak eransten

dira gaixoen osotasun fsikoari dagokionez. Arautegia aplikatu den kasuetan, murrizketa eta zaintza

desegokiak ezarri dira, doako kontsezioa izango balitz bezala.

Bereziki kezkatzen gaitu gradu-progresioen blokeoak, zeinak euskal preso gehienei eragiten baitie. Preso

horietako batzuk 30 urteko kondenak osorik bete ondoren geratu dira aske, eta lehen espetxe-graduan

bete dute zigor hori. Irregulartasun hori nekez uler daiteke zuzenbidezko estatu batean.

Euskal presoen kolektiboak gradu-progresioa aplikatzeko mekanismo legalak onartu ondoren,

Espetxeetako Zuzendaritza Nagusiak ez dauka aitzakiarik gizarteratzeko mekanismoak modu orokortuan

ez aplikatzeko: erregimen irekiak, zigorra etxean betetzea, baldintzapeko askatasuna. Horiek dira bizitza

sozialean modu sekuentzialean txertatzeko bideak, baita bizikidetzaren aldeko bideak ere. Gainera, hala,

osasunerako eskubidea bermatuko litzateke.

Gradu-progresioan aurrera egiteak etxerako bidea zabaltzea ekarri behar du. Eta aldarrikapen hori izango

da hasi berri den 2021erako zeregin nagusienetako bat SARE sare herritarrarentzat. Bertan behera utzi

behar da 1973ko Zigor Kodearen pean daudenei gradu-pogresioa eta baimenak eta luditzeak sistematikoki

ukatzen dien politika instituzionala. Gradu-progresio horiek onartu izan balira, 6 8 preso inguru aske

egongo lirateke, beteta baitituzte kondenaren bi herenak eta, beraz, hirugarren espetxe-gradua lortzeko

aukera izan behar dutelako.

Beste lege zentzugabe batzuk

Giza eskubideen kontrakoa da Europako beste leku batzuetan kondena bete duten 50 euskal presori ez

konputatzea atzerrian betetako zigorra. Gogorarazi nahi dugu, Auzitegi Gorenak kondenak metatzea

onartu ondoren, Espainiako Gorte Nagusiek lege organiko bat onartu zutela aukera hori ekiditeko. Horrek

esan nahi du gero eta preso gehiagok Europako arautegian ezarritako baino urte gehiago bete behar

dituztela espetxean.



Halaber, 70 euskal preso inguruk biziarteko espetxeratzearen eraginpean daude, 7/2003 Lege Organikoan

ezarritakoaren arabera, zeinak 40 urtera arte luzatzen baititu zigorrak. 30 urteko zigorraren izaera

suntsitzaile ezagututa, argi dago zer eragin izan dezakeen presoengan 40 urteko kondenak. Zigor hori ez

dator bat askatasunaz gabetzeko zigorrek izan behar duten helburuekin: berreziketa eta gizarteratzea.

Horri gehitu behar zaio terrorismoaren aurkako estrategiak zirikatutako iritzi publikoaren babesean

ezarritako kondena askoren garbitasun judizial zalantzagarria. Sententzia horietako asko berrikusi egin

behar dira legeria arruntaren arabera eta salbuespen-legeak alde batera utzita.

SAREk aintzak hartzen ditu biktimak eta normalizazioa

Euskal presoen eskubideei ezarritako muga horiek ez digute eragotzi behar indarkeriak kalte konponezina

eragin zien eta bizitza familiarrean eta pertsonalean aldaketa sakona ekarri zien pertsonen sufrimendua

ulertzea eta pertsona horiei elkartasuna adieraztea. Begirunea zor diegu, eta haien mina eta egiten ari

garen bizikidetzarako bide honetan dagokien espazioa aitortu behar dizkiegu. Horregatik, biktima horiek

aurkari politikoaren aurka jaurtitzeko arma gisa erabiltzearen kontra gaude. Biktima horiek ere subjektu

aktiboak dira herri gisa egin behar dugun bide honetan. Ahots propioa dute, eta gero eta gehiago dira

aurrera egiteko borondatea eta prestasuna erakutsi dutenak, pertsona guztien giza eskubideen babesa

motortzat hartuta.

Egoera horiek guztiak ikusita, SARE sare herritarrak argi du garai berri baten hasieran gaudela, zeina

gehiengo berrien eraginpean baitago, eta ikusi dugu espetxe-politika aldatzen ari dela, oraindik bide luzea

egin behar bada ere. Asko eta beharrik gabe sufritu duen gizarte bat gara. Normalizazioa lortzeko,

ezinbestekotzat dugu presoen eskubideak errespetatzea.

Uste dugu Espainiako estatuan indar politiko aurrerakoien artean lortutako aliantzak aukera duela

normalizaziorako aurrerapausoak emateko legeria arrunta erabilita, zuzenbidezko estatuarekin

bateraezinak diren arauak sortu dituen salbuespenezko legeria baztertuta. Beraz, premiazkoa da garai hau

urrats irmoak emateko baliatzea. Hala ere, normalizazioa astiro ari da aurrera egiten, eta, gaixotasuna

larriak dituzten presoen kasuan edo preso adindunen kasuan, berandutzen ari da.

Euskal erakundeek espetxe-politika Euskal Herritik modu humanizatuan kudeatzeko eskatu dute,

espetxeen eskumena transferituta, aginduta dagoen bezala. Hurrengo urratsa izan beharko litzateke

zigorra betetzeari buruzko eskumenak espetxe-zaintzako epaitegi naturalei itzultzea, Espetxe Zaintzako

Epaitegi Zentrala deseginda. Eta hurrengo urratsa, berriz, euskal presoak Euskal Herriko espetxeetan

elkartzea.



Azken urteetan, inpaktu emozionalen ondorioz Zigor Kodea gogortzeko egin diren erreformak oztopo dira

bakea, normalizazioa, konponbidea eta bizikidetza lortzeko bidean, eta egokitu egin behar dira,

indarkeriaren osteko garairako. Oztopo dira ere politikaren eta epailetzaren arloko sektore gogorrenak,

aldaketarik egon izan ez balitz bezala jokatzen dutenak. Iraganean gotortuta, edozein legezkotasun-

printzipio gutxiesten duten, beren komenientziaren arabera. Indarkeriak jarraituko balu bezala. Bloke

honek iraganari buruzko terrorismoaren aurkako kutsua duen kontakizunari eusten dio, eta etengabe

erabiltzen du egunerokoan.

Aurrekoaren ondorioz, politika antiterrorista nostalgikoari lotutako espetxe-politika erabiltzen jarraitu da,

erraparazioz mozorrotuta. SAREk uste du euskal presoen eskubideak urratzeak ez daukala zerikusirik

biktimei dagokien justiziarako, aitorpenerako eta erreparaziorako eskubidearekin. Halaber, uste dugu ez

daukala lekurik zuzenbidezko estatu baten legezkotasun-printzipioaren barruan, eta ez datorrela bat

EPPK-k emandako bermearekin, indarkeria berriro ez erabiltzeko, eta eragindako mina aitortu izanarekin.

Hala ere, Euskal Herriko gehiengo politikoek egin duten bezala, Estatuan dauden gehiengo politiko berriek

giza eskubideen eta gizarteratzearen lehentasun etikoa onartu beharko lukete, baita indarkeria gaindituta

dagoen estadiotik bakean, bizikidetzan eta konponbidean oinarritutako estadiorako bidean gaudela ere.

Egoera horrek alderdi guztien inplikazioa eskatzen du, eta legeriaren aplikazio normalizatua. Gakoa da

legezkotasunaren, gizatasunaren eta gizarteratzearen printzipioak gailentzea, eta arbitrariotasuna eta

komenientzia alde batera uztea.

2021erako lanak

SAREk bere arduratzat du herritarren arteko elkarbizitza lortzeko ideiak eta jarduera jorratzea.

Horregatik, SAREk hasi berri den urte honetarako zeregin nagusitzat ditugunak helarazi nahi dizkie Euskal

Herriko indar politiko eta sindikalei, baita gizarteari ere:

* Euskal preso guztiak Euskal Herriko espetxeetara hurbiltzeko prozesua azkartzea, eta, beraz, hurbil

dauden beste kartzela batzuetara aldatzen direnean, epe laburrerako izatea, tarteko urrats gisa.

* Gaixotasun larri sendaezinak dituzten presoak eta adin handiko presoak askatzea.

* Gradu-progresioaren azterketa orokorra egitea eta baldintzapeko askatasuna ematea kondenaren

bi herenak beteak dituzten preso guztiei, hirugarren espetxe-graduan sailkatu ondoren.

* Zigorrak osorik eta benetan betetzeko neurriei buruzko ekainaren 30eko 7/2003 Lege Organikoan

jasotako salbuespenezko neurriak indargabetzea. Lege horrek, zigorrak 40 urtera arte luzatzeaz gainera,



baldintza oso murriztaileak ezartzen ditu espetxeko onurak eta irteteko baimenak lortzeko, hirugarren

graduan sailkatzeko eta baldintzapeko askatasuna emateko.

* Aipamen berezia merezi du baimenak emateko prozesuak. Gaur egun, 30 preso baino gehiago

baimenak lortzeko egoeran daude, baina ukatu egiten zaie aukera hori, zeinak bigarren gradutik

hirugarrenera azkarrago aldatzea ahalbidetuko bailieke.

Zeregin hauek euskal gehiengo politikoaren laguntzarekin jorratu nahi ditugu. Bide hori da aurrera egiteko

modu bakarra, eta, horregatik, laster indar politiko eta sindikalengana joko dugu, helburu horiek elkarrekin

batera lantzeko.  

SAREk lanean jarraituko du bere oinarri soziala zabaltzeko, pluraltasuna ardatz hartuta. Guztiekin hitz

egingo dugu; espazioak partekatuko ditugu eta interes handiz jasoko ditugu helburu horien inguruan

egiten zaizkigun ekarpen guztiak.  Bereziki, presoek egiten dizkigutenak jaso nahi ditugu, eta, horretarako,

haiek bisitatzen jarraituko dugu. Eta arreta berezia jarriko dugu gure herrian jasandako indarkeria guztien

biktimek egiten dituzten ekarpenetan, eta haiekin ezarritako elkarrizketarako kanalak erabiltzen jarraituko

dugu.

Itxaropena sortzen duen garai bat dugu aurrean, baina, errealitate izan dadin, ezinbestekoa da bide

horretan bultza egitea, tinko eta guztiok elkarrekin.


