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Kalera, kalera!

2016an, urte amaierako KALERA,
KALERA ekimenak batez ere, argi eta
garbi utzi zuen Ezker Abertzaleak
berriz hartu duela pultsua eta mobilizazioaren dantzari erritmoa hartu
diola. Horrez gain, sailkapena behar
bezala egin da, presoen alde ekiteko
Ezker Abertzaleari dagokion alorra eta
berezko lan-esparrua zehazteko, baita
eragile bakoitzak preso eta errepresaliatu politikoen esparruan, orokorrean,
duen zeregina ere.
KALERA, KALERA ekimena ez zen inor
ordezkatzeko sortu; aitzitik, jada lanean
ziharduten taldeen lana osagarritzeko
sortu zen. Ezker Abertzalearen berezko
espazio eta diskurtsoa betetzeko sortu
zen, kontuan hartuta, betiere, indarren
ahalegin nagusia eta funtsa beste esparru batzuetan egin behar dela, lehentasuna dutelako, anitzenak direlako, eta
konponbiderantz adostasun handienak lor ditzaketelako:
•

Giza Eskubideen esparrua (preso
gaixoak, sakabanaketa, zenbaketa
bikoitza, espetxeratutako amak,
adineko presoak, etab.). Horien

•

protagonismoa, funtsean eta batez
ere, SARE moduko kolektiboetan
egon eta garatzen lagundu behar
da. Bestalde, protagonismo hori
ETXERAT kolektiboarekin batera
izan behar du, eta doako sufrimendu gehitua ikusarazi egin behar da,
bistaratu egin behar da. Senideen
eskubieak balioan jarri behar dira,
batez ere adin txikikoenak, sakabanaketaren aurkako borrokan
(istripuak, koste ekonomikoa, desgastea…).

Hala eta guztiz ere, KALERA, KALERA
dinamikak, Ezker Abertzaleari dagokion mezua azpimarratzeaz gain
(preso, iheslari eta erbesteratu guztiak
errepresaliarik gabe eta eskubide osoz
kaleratu eta etxeratzeko eskakizunaren
gaia nabarmentzea), Ezker Abertzaleak
duen zeregina mugatzen lagundu du:
Dagokion esparrutik, preso, iheslari eta
erbesteratuei beste esparrutik eskaini
ezin zaiena bermatzea:

Gatazkaren ondorioei konponbidea emateko esparrua edo esparru politiko- demokratiko- humanitarioa. Hemen, erreferentzia
nagusia eta ahaleginen jomuga
FORO SOZIALAK behar du izan.
Hori izango da erreferente zabala
eta bertan bilduko dira eragile politiko, sindikal eta sozial anitzak eta
ugariak, iraganaren irakurketa ezberdina egin arren, gatazka faltsuki
itxi ez dadin eta elkar ulertzeko eta
etorkizunean bakean elkarbizitzeko egoera helburu, konponbideak
eskaini ahal izateko.

•
•

•

•

•

•

Eragile gisa duten izaera politikoa
aitortzea.
Helburu politikoekin bat egitea.
Preso guztien -salbuespenik gabekaleratzearen eta etxeratzearen
aldeko mobilizazioak sustatzea.
Eskakizuna mailaz igotzea (sakabanaketaren amaiera, Euskal Herrira edo Etxera), KALERA ekimena antolatuz eta hedatuz.
Aktibismoaren esparruan maila
igotzea (propaganda, ongi etorriak,
elkartasun egunak, ekintza berritzaileak edota …).
Aipatu ekimenek adostasun zabalak bilatzen dituztenekin ez dutela
talka egiten bermatzea, eta beste
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esparruetako agenda mobilizatzaileen osagarri izatea. Ez dira besteen ekimenak ordezkatuko eta,
betiere, ahalik eta gehien sustatu
eta garatzen lagunduko dira adostasun zabalagoko mobilizazioak.
Errepresaliatu guztien beharrizanak, egoerak bere horretan dirauen
bitartean, zuzenean edo zeharka
asetuko direla bermatzea.

KALERA, KALERA da etorkizuna
KALERA, KALERA Ezker Abertzalea
bere osotasunean mobilizatzeko espazioa izan behar da. Ezker Abertzale
osoarentzat espazio bat, lan-dinamika
bat, ekintza-ildo bat eta leloa da.
Antolakuntzako talde bakoitzak berezko dituen dinamiken leloak desagertuko dira (Sortu, LAB, Ernairenak).
KALERA, KALERA da Ezker Abertzale
osoaren ekintza-ildoa, preso-ohiek
protagonista izateari utzi eta berriz

militante izateko Ezker Abertzale
osoaren esku uzten duten ondarea da.
KALERA, KALERA guztion ondarea da
eta, aldi berean, ez da inoren ondare
esklusiboa. KALERA, KALERA sindikalgintza abertzaleak errepresaliatuak
babesteko egingo dituen dinamikak
dira, KALERA, KALERA gazteria abertzaleak preso, iheslari eta erbesteratuak babesteko egingo dituen dinamikak dira. Eta, KALERA, KALERA Ezker
Abertzaleak lurralde-mailan (herri eta
auzoetan) hedatuko dituen jarduerak
dira.
KALERA, KALERA presoen alde herri-mailan egingo diren ekintza- eta
jarduera-nukleoak dira, Ezker Abertzaleak osatzen duen alderdi-mugimendu
ideia hori eratzen duten nukleoak, antolakuntza politikotik harago. KALERA,
KALERA gu guztiok gara, gutarron alde
borrokan. KALERA, KALERA gure konpromisoa da, baita haiek erakutsitako
konpromisoari eman beharreko esker
ona ere.

KALERA, KALERA ekimenak une
azpimarragarriak eta ekintza-uneak
izango ditu, presoen eskubideen alde
beste eragileek egiten dutena oztopatu gabe.
•

KALERA, KALERA ekimenak apirilaren 17a izango du erreferentziatzat, preso politikoen nazioarteko
eguna mugarri mobilizatzaile gisa
hartuta.

•

KALERA, KALERA ekimenak beste erreferentzia batzuk ere izango
ditu, presoen hutsunea gehien
sentitzen den uneetan (herriko
jaiak, Eguberriak,..). KALERA,
KALERA presoengatik mobilizatuko da eta presente izango ditu
oraindik ere egiten diren ekitaldietan (bazkari herrikoiak, mobilizazioak, Olentzeroak, enkarteladak, mahai hutsak, elkartasun
egunak,...), baita egiten ikasi ditugun beste ekimen askotan ere.
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Euskal Presoen Aldeko Batzordea:
Zer da, eta zertarako?
Batzorde hau Ezker Abertzalearen baitan sortzen da, gatazkaren ondorioei eman beharreko
konponketaren filosofiarekin bat eginez. Sintesi bat eginez, eta presoen esparruan pentsatuz, gure artean eta Kolektiboaren barruan defenditu, zabaldu eta sozializatu beharreko ideia
hauxe da: Euskal preso politikoak ahalik eta lasterren kalera.
Batzordearen hasierako
eginbeharrak
•

•

Preso ohien baitan metatutako
ondare politikoa eta preso ohiek
EPPKren alde bultzatutako dinamikak (amnistiaren norabidean,
kalera,...) baliatzea. Horretarako, giza
ondare horren gehiena egitura antolatu eta iraunkor batean ezartzea
litzateke kontua. Hau da, aldian aldikoa edo koiunturala den boluntarismoa parte-hartze militanteagoaz
eta ez hain puntualaz ordezkatzea,
preso ohien ondasun historiko eta
politikoa Ezker Abertzalean eta Sorturen baitan irauliz.
Preso guztientzat ez ezik ezker
abertzale osoarentzat erreferente
bihurtzea, eta EPPKrekiko arretan,
komunikazioan, informazioan eta

harremanetan orokorrean dagoen
hutsunea betetzen saiatzea, kolektiboaren erabaki bakoitzari babes
publikoa emanez bitartean.
Euskal Presoen aldeko Batzordea Sorturen baitatik arituko da, baina Sortu
baino haratagoa doan batzordea da.
Sortu barruko eraketan bi arlo nagusi
daude, Herrigintza eta Ekintza politikoa.
Batzordea Ekintza politikoarekin harreman zuzenean izango da nahiz eta bere
esparru propio landuz. Aldi berean, eta
bere nortasun politikoari kasu eginez,
harreman zuzena izango du baita ere
Gatazkaren ondorioen konponketaren
esparruarekin. Baina bakoitza bere tokian eta berezitasuna landuz.
Batzorde honen lehenengo zeregina
sinesgarritasuna adieraztea da. Hiru

esparru politiko-sozialetan arituko da:
Ezker Abertzalean; esparru sozialean;
presoen esparruan.

Ezker Abertzalean
Lan ideologiko eta politikoa egitea.
Etorkizunera begira, eta aurrean izango
ditugun erronka konprometituetarako
prestatuta egoteko ideologikoki zein politikoki. Gizarteari dei egiten diogunean,
esaten ari gara ere prest gaudela gizartearekin konpromisoetara heltzeko.
Beste eragiketa, Ezker Abertzalean dauden esparru sozialei logika globala ematea. Alegia, bakoitza bere aldetik aritzea
eta estrategia global bati erantzuna ez
ematea ekiditea. Bakoitzaren zeregina
ondo kokatzea ere izango da Batzorde
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honen ardura: esparru politiko-demokratiko-instituzionala, giza eskubideen
esparrua (Sare, Etxerat) eta esparru
militantea (Ezker Abertzalea).
Baita presoen izaera politikoa indarrez
aldarrikatzea ere. Beste egitekoa, EAren
militantzia eta jarraitzaileei presoenganako egin beharreko mobilizazio edota
jarrera solidarioetarako esparru eta antolakuntza eskaini eta bultzatzea.
Esparru sozialean
Batzorde honetatik presoen aldeko
ekitaldi sozialak bultzatu eta sustatu
behar dira. Baina beste eragileei zein
antolakundeei dagokien protagonismoa batere murriztu edo ezabatu gabe.
Garbi eduki behar dugu protagonista
nagusia gizartea edo esparru sozialak
izan behar direla.
Ezin gara erori jarrera autokonplatziente eta politikoki endogamikoan. Ezker
Abertzaleak, eta bereziki Batzorde honek, aurrean duen erronka hauxe da:
aurreko ziklo politiko gatazkatsuaren
amaiera justu eta integralaren alde indar sozial sendoa eratzea. Ikuspegi politiko-ideologiko honek biribilduko gaitu
Ezker Abertzale osoa.
Esparru eta zeregin honetan arituz,
partidu-mugimenduaren ezaugarri eta
ideiarekin bat egingo du presoen batzordeak. Presoen izaera politikoa alda-

rrikatu bai, baina baita haien printzipio
eta marra gorriak defenditu ere, eta beti
gizartea presente edukiz.
Preso eta iheslarien esparruan. Esparru honetan, Ezker Abertzaleak presoen ildo politiko-ideologikoarekin bat
egingo du. Alegia, konpartitzen dugu
euskal preso politikoen iragana, oraina
eta etorkizuna. Espetxean dauden euskal preso politikoen solaskide zuzena
eta bitartekaririkgabeko eragilea izan
behar da Presoen aldeko Batzordeak.
Presoen esparruan
Eraginkorra izateko beharrezko zeregin
batzuk betetzeko prestutasuna duela
azaldu beharko luke batzordeak, esate baterako, harreman politiko estua;
eztabaida politiko guztien berri eman;
presoen aldeko dinamikak bultzatu;
bere izaera politikoa aldarrikatuz borroka ideologikoa sustatu; aske geratzen
diren haiekin egon; presoen behar guztiak asetu eta bete.
Proiektu hau guztia aurrera eramateko
ezinbestekoa da preso-ohien parte hartzea. Beraz guztien ardura da, bakoitza
bere esparrutik, bere konpromisotik,
esparru berri honekin, era batean edo
bestean aritzea. Kontutan izan behar
dugu Batzordearen potentzialitate osoa
erakusteko denbora behar dela, eta hau
ez dela Sortuko proiektu bat soilik, Ezker Abertzalerena baizik.

Seanna Walsh
Euskal Herrian
IRAko preso ohi eta Sinn Fein-eko
kidea den Seanna Walsh Euskal Herrian izan dugu maiatzaren 10etik 14ra
arte. Kalera, Kalera ekimenak 1977ko
Amnistiaren aldeko bigarren astean
eraildako herritarrak gogoratzeko eta
omentzeko antolatutako ekitaldietan
parte hartu zuen irlandarrak.
Sortuko Presoen Batzordeak berarekin biltzeko aukera izan zuen. Bi herri,
bi prozesu ezberdin, baina helburu
berdina dugula adierazi zuten biek
ala biek. Irlandako eta Euskal Herriko
prozesuen erronkak eta aukerak izan
zituzten hizpide, eta Walsh-ek presoen
kaleratzerako garrantzitsuak izan ziren klabeak analizatu zituen. Gatazken
erresoluzio prozesuetan murgildu
diren beste herrialdetatik ikastea oso
aberasgarria izan zen haientzat; prozesua bururaino eramateko zabalak eta
malguak izan behar zirela ulertu zuten.
Bestetik, negoziazio markoak nazioartekotzeko beharra azpimarratu
zuen. Armagabetzea, Polizia eta Armada, prozesu politikoa eta presoen
kaleratzea ardatz izan zituen Komisioak sortu ziren, nazioarteko eragileen parte-hartzearekin. Hala, Brian
Currin-ek “Preso politikoak kaleratzeko Batzordea” gidatu zuen.
Etxe barruan izan zuten lana ere. Britainiarrekin negoziatzeak kontraesanak sortzen zituen haien oinarrian,
eta espetxeetan eztabaida franko eta
enfrentamenduak egon ziren. Baina
posizioa adostu zutenean, Kolektiboa
kohesionatzeko eta prozesua indartzeko lanean jardun ziren. Horrez gain,
preso ohiekiko eta errepresaliatuen senideekiko lotura sendotu zuten.
Euskal preso politikoen Batzordeak
eta IRAko Komandante ohiak elkarrengandik ikasten segitzeko asmoa
agertu zuten. Seanna Walsh-ek bere
komunitateari luzatu zion aholkua
Euskal Herrian ere zabaldu zuen: “Hildakoak gogoratu baina bizirik daudenen alde lan egin”.
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ezbeharrak.

Muturreko egoeran
dauden presoak
askatzeko aldarria
BAGOAZ kolektiboak martxoaren
25erako manifestaldia deitu zuen
Baionan, 27 urte espetxean bete dituzten Xistor Haranburu, Jakes Esnal, Ion eta Unai Parot euskal preso
politikoen askatasuna eskatzeko.
Ipar Euskal Herriko gizarte zibilaren
ordezkariek, hautetsiek eta abokatu
talde batek egindako espetxe zigorraren konmutazio eskaera baten
baitan kokatzen da 2.000 lagunetik
gora elkartu zituen mobilizazioa
hau. 1990. hamarkadan espainiar
estatuan eginiko ekintzengatik bizi
guztirako espetxe zigor kriminalera
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kondenaturik daude, eta, kontutan
izanik baldintzapeko askatasun eskaerak sistematikoki ukatzen zaizkiela, zigor hori jadanik betea luketen
30 urteko zigor bilaka dadila eskatzen da. Horrez gain, Oier Gomezen
egoera kontuan izanik, “Oiertxo SOS”
plataforma agertu zen manifestaldian eta preso gasteiztarraren eta
gaixorik diren preso guztien askatasuna eskatu zen. Bai kasu batean eta
bai bestean Hollande presidentearen
(PSF) Gobernuarengan ezarri zuen
preso horiek espetxean mantentzearen ardura, zuzenean bera izendatuz.

Apirilak 14
Bostgarren istripua
Ander Mujika preso politiko donostiarraren senideek, auto istripua izan zuten apirilaren 14an
Burdeos inguruan, St Martin de Ré espetxera
(550 km) bisita egitera zijoazenean Bostgarren
istripua da 2017ko urte honetan, eta, oraingoan
zauriturik izan ez bazen ere, jada badira 14 aurten istripua izan duten senideak.
Ekainak 3
Dispertsio politikak
eragindako ezbehar berria
Asier Ormazabal euskal preso politikoaren bi
lagunek ezbehar larria sufritu zuten Teruelgo espetxetik itzultzean, Zaragoza inguruan;
bi lagunak zauriekin ospitaleratu behar izan
zituzten. Istripua salatzeko eta senideei elkartasuna adierazteko elkarretaratzeak deitu
zituen Etxeratek Iruñean, PPren egoitza parean, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan,
Bilboko Arriaga plazan eta Donostiako Benta
Berri plazan (Antigua).
Ekainak 11
Mikel Etxeberria
«Makauen» zendu da
Mikel Etxeberria Iztueta «Makauen»ek, Berastegin jaio zen arren, Laudio izan du bizitoki.
Makauen 1965 urtean hasi zen ETA erakunde
armatuan militatzen eta geroztik bi aldiz izan
zen atxilotua, torturatua eta espetxeratua.
1977an Hego Euskal herrira itzuli zen, baina ez
zuen bere militantzia utziko. 1998an Mexikoko
Gobernuak Estatu espainiarrera bidali zuen
eta 2003 arte kartzelan izan zen.
Gotzon, gogoan zaitugu
Gotzon Gogeaskoetxeak, Ibon eta Eneko euskal preso politikoen aitak, ihes egin behar izan
zuen frankismoan. Militante suhar eta nekagaitza izan da bere bizitza osoan; ekainaren
10ean zendu zen. Busturian egin zitzaizkion
hiletak eta azken agurra.
Ekainak 25
Zazpigarren istripua
Iker Lima euskal preso politiko galdakaoztarraren lagun batek ezbehar berri bat sufritu
zuen Huelvako espetxetik itzultzerakoan,
Salamanka inguruan. Kotxearen kontrola
galdu ostean, autoa errepidetik kanpora
irauli zen. Ez zuen, zorionez, kalterik jasan
eta kotxetik bere kabuz atera ahal izan zuen.
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kalera kalera dinamika.

Preso Politikoen Nazioarteko Eguna
Presoen kaleratzea agendaren erdigunean kokatu beharra dago etorkizuna bakean eraikitzeko.
Preso politikoen nazioarteko egunaren harira, joan den apirilaren 17an
Gernikan presoen izaera politikoa aldarrikatu zuen berriro ezker abertzaleak. 500 lagunetik gora bertaratu ziren Kalera Kalera dinamikaren baitan
eta preso bakoitzeko krabelin gorri bat
ezarri zuten Juntetxeko haritzaren ondoan, Eusko Gudariak abestuz. EPPKren eztabaida gogoan, iraganari uko ez
egiteko eta presoen kaleratzea agenda
politikoan lehenesteko kokapen sendo gisa ulertu zuen prentsaren gehiengoan aldarrikapena.
Antton Lopez “Kubati” eta Oihana Garmendia Kalera Kalerako bozeramaileek, gatazkaren ondorioei irtenbide
integral bat aurkitzea beharrezkoa dela
berretsi zuten, bake eta bizikidetza etorkizun bat eraiki ahal izateko. Horrez
gain, iraganari muzin egin gabe etorkizuna eraiki behar dela gaineratu zuten:
“Gernikatik Bake eta Askatasunera” lelopean, bi helburu gauzatu nahi ditugu
oraingo honetan: preso politikoen nazioarteko eguna ospatzea batetik; eta
bestetik, Gernikatik bertatik irtenbide
integral bat aldarrikatu nahi dugu dagoeneko desarmatuta dagoen gatazkaren ondorioentzat.

Egunotan 80 urte betetzen dira indar
faxistek Gernika suntsitu zutela. Demokraziaren etsaiek menperatutzat jo zuten euskal herritarren bake eta askatasun ametsa. Baina urte gutxiren buruan
euskal nazioaren askatasun bandera
berriz agertu zen. Gernikako seme-alabak, bilobak eta birbilobak ziren eta dira
bandera hori astindu zutenak. Picassoren gudariaren eskutik ernetzen den
lorearekin identifikatuta sentitzen gara.
Gatazka politiko baten parte gara, gatazkaren zati baten baten parte gara.
“Gatazka honek preso politikoak ekarri ditu. Espainiako eta Frantziako kartzeletan sakabanatuta dauden horiek
euskal preso politikoak dira eta izango
dira. Ez gara nekatuko aldarrikatzeaz,
kartzelara eraman zituen zioak jatorri
politikoa duelako. Herri honetan azken
hamarkadetan gertatutakoaren inguruko errealitatea desitxuratzeko ahalegin
bat sumatzen dugu. Gertatutakoaren jatorria konpondu gabeko gatazka politiko
batean dagoela ezkutatu nahi dute eta
ukatzen ari dira. Gatazka horretan alde
guztiek parte hartu dute. Zer gertatu den
geuk ere jakin nahi dugu. Jakin nahi dugu
nortzuk izan diren sakabanaketaren arduradun politiko zuzenak; nortzuk izan
diren tortura sistematikoa agindu zuten

arduradun politikoak; salbuespen juridikoaren arduradunak; GAL eta Batallón
Vasco-Españolen hilketen estrategiaren
benetako arduradun politikoak, oraindik orain erailketa gehienak argitu gabe
baitaude. Jakin nahi dugu nola gertatu
ziren Gerestaren, Josu Zabalaren eta
Xabier Kalparsororen hilketak; non dauden Perturren, Naparraren eta Popo Larreren gorpuak, Mikel Zabalza benetan
nola hil zen; nortzuk eta zergatik erabaki
zuten Galindo, San Cristobal eta GALeko gainerako kideak aske lagatzea, preso gaixoei atea zazpi giltzarrapoz ixten
zitzaien bitartean. Bai, jakin nahi dugu.
Iraganari aurre egitea proposatzen dugu
etorkizuna eraiki ahal izateko. Horretarako zenbait gairi aurre egin beharko
zaie, hala nola, memoriari, biktima guztien aitortza eta erreparazioari eta desmilitarizazioari.”
Kalera Kalera egitasmoaren bidez
agenda politikoaren erdigunean jarri
nahi dugu preso guztien kaleratzea eta
iheslari zein deportatu guztien etxeratzea beharrezkoak direla etorkizun
hori eraikitzeko. “Borrokak jarraitzen du.
Bake, bizikidetza eta askatasun prozesua
bururaino eraman nahi dugu herri honentzat, modu eraikitzailean. Ezker Abertzalea prest dago”.
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Oier Gomez kalean
Urtarrilaren 10etik erietxean
zegoen Oier Gomez. Sarcoma de Ewing motako hezurretako minbizia aski aurreratua aurkitu zioten. Oierren
abokatuak Parisko Tribunal
d’application des peines-en
ezarri zuen aurreko otsailaren bian bere zigorraren etete eskaera.
Oierren egoeraren jarraipena egiten
duten sendagileek zioten bere osasun egoera eta jarraitu beharreko
tratamendua ez zirela espetxean
egotearekin bateragarri. Hala ere
epaileak onkologo bat izendatu zuen
azterketa medikua egin ziezaion eta
esan zezan Oierren osasun egoera eta

bere artatzea espetxearekin bateragarriak ote diren. Aditu honen txostena
martxoaren 31an entregatu zen, eta
konfiantzazko sendagileenarekin bat
dator: “sarcoma de Ewing metastasi
estadioan,... gaixoaren bizi itxaropena ez da, seguru asko, sei hilabetetik
gorakoa izango. Laguntza behar du
ospitalgunean eta zigorraren etetea
bidezkoa da”.
Zigor etetearekiko erantzuna apirilaren 19an zuten aztertzekoa Pariseko
Tribunal d’application des peines-en,
baina Oierrek bazituen Europako hiru
atxilotze agindu frantses epaibarrutiak onartuak, eta horrek behartzen
zuen Frantzian bere zigorra bete
ondoren Espainiara bidaltzera. Horregatik, gaixoaren eskaeraren aldeko erabakia izanda ere, espetxean
manten dezaketen beldurra sortzen
du, baldin eta fiskalak erabaki horri
helegitea ezartzen badio. Horregatik,
eta Oier Gomezen egoera salatzeko,
Bilboko kontsulatuaren aurrera eta
Baionako subprefekturaren aitzinera
egin ziren deialdiak.

Apirilak 26
OIER LIBRE
Apirilaren 24an hartutako erabakiaren ondoren, 26an aske geratu zen
Oier Gomez, bere gaixotasun larriagatik zigorra etenda eta bere aurka zituen euroaginduak alboratuta. Libre
eta Euskal Herrian, bere gaixotasunari aurre egiteko beharrezko artatzea
jasoko du Oierrek.
Oierren askatasunak baieztatzen du
SAREren ustez presoak Euskal Herrira ekartzea eta gaixorik direnak
askatzea zinezko aukera dela, eta gizartearen zeregina dela hori horrela
gauzatu dadin mobilizatzea. Oierren
askatasunak ezin ditu ezkutatu zoritxarrez antzeko egoera dramatikoa
bizi duten beste hogei bat euskal preso politikoren kasuak; hauek ere berehala kalean behar lukete. Frantses
estatuak hartutako erabakiak sortzen
du itxaropen apur bat espainiar gobernuaren mendeku politika zerbait
malgutu dadin bere burua ispiluan
ikusi ondoren.
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Milaka lagunek larriki gaixorik
dauden euskal presoen
askatasuna exijitu dute
Ekainaren 6an SAREk deituta milaka lagun bildu ziren Gasteizen Parisko eta Madrilgo Gobernuei eta herrialde horietako organo judizialei larriki gaixorik dauden presoentzat
justizia eta gizatasuna eskatzeko.
SAREren salaketa argi geratu zen Foruen Enparantzan burututako amaiera
ekitaldiaren hainbat momentutan:
“Salatzen dugu gobernu horiek eta beren organo judizialek ez dutela beren
legeria eta Europako legeria betetzen,
2006ko Urtarrilaren 11n Europako Ministro Kontseiluko komiteak gomendatu bezala, nahiz eta estatu-kide gisa lege
horiek betetzera behartuta egon.”
“Osasunerako eskubidea oinarrizko
eskubidea da, baina, horrez gain, eskubide unibertsala ere bada, eta pertsona
guzti-guztiei zor zaie, aske zein preso
egon. Inongo lege eta arautan ez da esaten pertsona batek, aske ez egoteagatik,
osasuna eta tratu duina izateko eskubiderik ez duenik.”
“Salatzen dugu Espainiako Gobernuak
duen mendekuzko jarrera; eta baita
Justiziaren zati baten onespena ere,
oso esaneko eta otzan jarduten baitu
eta espetxean mantentzen baititu osasun faltagatik aske egon behar luketen
eta beren gaixotasunak artatzea beharrezko duten pertsonak.”
“Salatzen dugu Espainiako Gobernua, xantaia eta salerosketa politikorako erabiltzen
baititu pertsona horien osasuna eta bizitza. Gobernu horrek adierazi du egoera
jakin batean soilik askatuko dituela larriki
gaixo dauden presoak: laster hilko direla
ziurtatuta dagoenean. Adierazpen horrek,
Espainiako Gobernuaren mendekuzko
izaera negargarria erakutsi ez ezik, argi

eta garbi hausten ditu gai horri dagozkion
bere legeak eta Europakoak. Larriki gaixo
dauden presoak berehala askatu behar
dira, baina ez hil daitezen, baizik eta, hain
zuzen ere, ahal izanez gero, askatasunik
gabeko urte horietan galdutako osasuna
berreskura dezaten.”
“Egia da gaixotasun larri bat duen pertsona bat espetxetik ateratzeak ez duela
gaitz sendaezin bat osatzea bermatuko,
baina pertsona horrek hobera egin dezan eta bilakaera geldoago bat izan dezan lagunduko du, zalantzarik gabe, baita une kritiko gutxiago izan ditzan ere,
eta ez mediku-tratamenduagatik soilik,
baita giro-aldaketak pertsona horrengan
izango duen eragin positiboagatik ere.”
“Azkenik, SARE Herritarrak adi egon
dadin eskatzen dio euskal gizarteari.
Ez diezaiela utz isiltasuna berdin jarraitzeko babes gisa erabiltzen. Goratu
dezala ahotsa eta esan dezala ozen:
SALATZEN DUT!”.

Maiatzak 13

Gizakatea
Iruñean larriki
gaixorik dauden
euskal presoen
eskubideen alde

SARE herritarrak deituta, Larriki gaixo dauden euskal preso politikoen
eskubideen defentsan giza-katea
osatu zuten herritarrek Arrotxapeatik Atarrabiara.
Gaixotasun larriak dauzkaten presoak espetxean mantentzea "oinarrizko eskubideen urraketa larria"
dela ozen adierazteko bi kilometro
baino gehiagoko luzera hartu zuen
giza kateak.
Kartzelan dauden euskal presoen
kopurua "gero eta txikiagoa" bada
ere, "larriki gaixo dauden presoen
kopuruak gora egin du". Egun 22
dira eri dauden presoak; horietako
hiru nafarrak izan zituzten bereziki
gogoan mobilizazio honetan: Iñaki
Etxeberria, Josetxo Arizkuren eta
Gorka Fraile.
Azkenean, 1500 lagun bildu ziren
Marcelo Zelaieta etorbidea eta
Atarrabiako etorbidea elkartuz.
Ondoren, Antsoainen egindako
ekitaldian, “Herritar orori zor zaizkien eskubide eta askatasun demokratikoen defentsan” ari dela
“berretsi” zuen Sarek, eta Larriki
gaixorik dauden euskal presoen eskubideen alde ozen entzun zen berriro: SALATZEN DUT.
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Orereta. 1977ko Amnistiaren aldeko
Astearen 40. urteurrenaren harira
“Kalera, bakea eta askatasuna irabaztera”
1977ko Amnistiaren aldeko aste odoltsua izan zuen gogoan Kalera Kalera dinamikak maiatzaren 8tik 14ra bitarteko
astean. Bilbon eta Ortuellan (gertaera
odoltsu haiek izan zirenetako herrietako bi) ez ezik, beste hamarren bat
herritan ere egin zituzten ekitaldi hunkigarriak, eta espetxean, erbestean edo
deportazioan hil diren edo bidaietan
hil diren senide eta lagunengana hedatu zen omenaldia.
Maiatzaren 13an milaka lagunek egin
zuten bat Kalera Kalera dinamikak Euskal udaberria Kalera kanpainaren barruan Oreretan deitu zuen manifestazioan. Preso eta iheslariak etxeratzeko,
larri gaixorik dauden presoen aldeko
eta amnistiaren bidean kaleratzearen
aldeko aldarriak egin ziren bertan.
“Kalera, bakea eta askatasuna irabaztera” goiburua zuen pankartaren atzetik
Felix Soto Gestoren sortzaileetakoa,
Seanna Walsh Sinn Feineko presoen
batzordeko burua, eta dozenaka euskal
preso politiko ohi joan ziren. Zumardiko amaiera ekitaldian Olaia Matxain
oreretar gazteak, Seanna Walsh eta
Juan Mari Olanok hartu zuten hitza.
Matxainek duela 40 urteko Amnistiaren Aldeko Aste odoltsua ekarri zuen
gogora eta omenaldia eskaini zien poliziak aste hartan hil zituen zazpi euskal
herritarrei. Euskal preso eta iheslarien
auziarentzat berehalako konponbidea
exigitu zuen, “benetako bake eta bizikidetza agertoki berri bat lortzeko ezinbestekoa baita gatazkaren ondorioei konponbidea ematea”.
Seanna Walshek txalo artean hartu
zuen hitza eta Blody Sunday ekarri
zuen gogora manifestazioarekin bat
egin aurretik. Martin MacGuinnessentzat izan zituen ondorengo hi-

tzak eta IRAko presoen duintasuna,
borrokaldiak eta bake bidean egindako aportaioaz mintzatu zen. Euskal
Herria eta Euskal preso politikoentzako elkartasun hitzekin bukatu
zuen Sinn Feineko presoen batzordeko buruak.
Olanok, gose greban zeunden preso
palestinarrak eta 36 urte espetxean
bete zituen Puerto Ricoko Oscar Lopez Rivera presoa gogorarazi zituen.
Bestalde, duela 40 urte galdutako
aukera historikoa aipatu zuen, “dena
zen posible orduan, baino ez genuen
jakin herri bezala jarduten. Ardura
ziurrenik guztiona izango da, baina batzuena handiagoa. Amnistiaren aldeko
borroka, borroka politikoaren ardatz
zen duela 40 urte gure kaleetan”. Amnistiak askatasuna, preso eta iheslariak etxera ekartzea, alderdi politiko
eta sindikatuen legalizazioa, langileen bizi baldintza duinak, euskarak
hegan libre egin ahal izatea, zazpiak
bat, demokrazia, eta herri borondatearen gailentzea esan nahi zuela nabarmendu zuen, “horregatik herri oso
bat kaleratu zen amnistia aldarrikatuz
garairik gogor eta bortitzenean, fran-

kismoaren indar armatuz okupatua
genuen herri hau eta tiroz eta kolpez
hartzen gintuztenean herritarrak kalera atera ginen aurre egitera. Behartu genituen euskal preso politikoak kaleratzera”. 1977Ko abenduan azken preso
politikoa atera zela baina hiru aste beranduago kartzelak berriz hasi zirela
betetzen eta urtebete beranduago
ehundik gora euskal preso ziren Espainiako Estatuko espetxeetan ekarri zuen gogora, “geroztik errepresioak
ez du etenik izan. 40 urte beranduago
gure borrokalariak kalera ateratzeko
eskatuz gabiltza, amnistia ere eskatzen
gabiltza. Presoak, iheslariak eta deportatuak Euskal Herriko kaleetara lehenbailehen itzultzeko eredu bat behar
dugu, eta trantsizioan bezala borroka
eginez lortu behar dugu. Borroka ez da
eten, aurrera jarraitzen du”.
Gaur Euskal Herrian fase bat itxi nahi
da, “horretarako derrigorrezkoa da preso, iheslari eta deportatuak hemen gurekin izatea, kalean, etxean, askapen prozesua bururaino eraman ahal izateko.
Independentziaren aldeko prozesuak
behar ditu, maite ditugu, eta behar ditugu hemen, gure artean“.
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Maiatzak 20. Espetxetara martxa.
Maite zaituztegu, kalera !
Maiatzaren 20an, milatik gora lagunek
hartu zuten espetxeetara bidea. Dispertsioa, euskal preso politikoentzat
ez ezik, hauen senide eta gertukoentzat ere zigorra delako, euskal preso
politikoak etxetik urruntzen dituen
dispertsioa salatu nahian, Curtis (620
km.), Picassent (566 km.), Puerto de
Santa María (973 km), Roanne (794 km.),
Fleury (864 km.) eta Saint Maurreko
(620 km) espetxeetara martxak anto-

latu zituen kalera kalera dinamikak.
“Maite zaituztegu” lelopean autobusetan, ehunka euskal herritar Espainiako
eta Frantziako sei espetxe hauetaraino
hurbildu ziren elkartasun eta maitasun
adierazpen ozenena eramatera.
Euskal preso politikoei elkartasuna eta
maitasuna helarazi nahi izan zien Kalera Kalera dinamikak momentu garrantzitsu honetan. Izan ere, ETAren arma-

gabetzea eta Euskal Preso Politikoen
Kolektiboa barne eztabaida amaitzen
ari zen testuinguru politiko berezian
kokatu ziren martxa hauek. Puerto de
Santa Marian Ibon Arbuluk hartu zuen
hitza, Fleuryn berriz, Gotzon Elizburuk
eta gainerako kartzeletan Juan Mari
Olanok (Roanne), Ernaiko Lur Albizuk
(Saint Maur) Mikel Urdangarinek (Picassent), eta LAB sindikatuko Goizane
Pinedok (Curtis).

kalerainfo
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Dispertsioari buruzko Hitz trukea
Maiatzak 20tik aurrera EPPK-ko kideek igorritako gutuna
Maiatzaren 20ko espetxeetarako martxen testuinguruan, euskal preso politikoek gutunak igorri zizkieten EBBri,
Nafarroako Foro Erkidegoko lehendakari Uxue Barkosi eta Euskal Autonomi
Erkidegoko lehendakari Iñigo Urkulluri.
Eskutitzon asmoa zen beraien eta beren senideengan dispertsioak sortzen
dituen ondorioak gogoraraztea eta
horren arduradun diren neurrian sufrimendua buka dadin ahal dutena egin
dezatela eskatzea.

tzia batzuetara jo dute eskaera hauekin, eta lehen eskariak Estrasburgoko
Tribunalera iritsiak dira jadanik.

hori PSOEren orduko gobernuak abiarazi zuen PNV alderdiaren erabateko babes
eta aholkularitza zehatzarekin.

EPPK-ko kideek igorritako gutuna

Gaur egun, oraindik ere PPren gobernuak uko egiten dio euskal presoak Euskal Herriratzeari, ez dio amaiera eman
nahi senide eta lagunak zigortzen dituen politika hiltzaile horri (laurehundik
gora istripu, 16 senide eta lagun hilda eta
hamarka zauritu, milaka haur errepidetan atzera eta aurrera ibilzera behartuta,
20 preso kartzelan hilda...).

EPPK-ko kideek Euskal Herriratzeko banakako eskaerak egiten dihardute 2014.
urtetik, baina gobernu espainiarrak eta
epaileek sistematikoki ukatzen dituzte
eskaera hauek. Batzuek beste instan-

Ikustaldi hori burura eramateko lagun
batek Xxxxxx ordutako bidaia egin behar
izan du eta gutxienez Xxxxxx euro xahutu.
Duela ia hiru hamarkada irauten duen
deserriratze eta sakabanaketa politika

Gutun honen bidez jakitera eman nahi
dizut asteburu honetan Xxxxxxxxxx
euskal preso politikoak bere hurkoen
ikustaldia izan duela Euskal Herritik
Xxxxxxxxxx kmtara deportatuta daukaten Xxxxxxxx-ko kartzelan.

Zure arduraren neurrian, sufrimendu
egoera honek amaiera izan dezan egin
beharrekoa egin dezazun eskatzen dizut.
Adeitasunez.

Presoentzat eskutitzekin itzulika
EAJeko EBBko buru Andoni Ortuzarren iragarri du espetxe politikan aldaketak eskatuz eskutitza idatzi zioten 90
presoetako bakoitzari erantzun diola.
Bere eskutitzean, autokritika eskatzen
die Ortuzarrek, eta horregatik publikoki
erantzun zion Sortuk esanaz “autokritika zentzu integral batean egin behar
da. Autokritika prozesu integral baten
baitan egin behar dute sufrimendua
eragin duten guztiek, horretatik onurak atera dituzten guztiek eta gatazkan
parte izan diren guztiek, bake eta elkarbizitzan oinarritutako gizarte bat eraikitzeko helburuarekin”. Sortuk gogorarazi
zien, baita ere “hasiera batetik bultzatu
eta babestu zuen EAJ-k hainbeste sufrimendu eragin duen dispertsio politika.
Bere interes politikoek jarrera aldarazi
badiote ere, bada garaia eragindako
nahastea konpon dezan. Ezker Abertzalea “pozten” da jeltzaleek publikoki
adierazi izanaz “presoen eskubideak
errespetatzearen alde arituko direla”,
baina gogorarazi zien euskal Gober-

nuak planteatzen duen moduan presoak Euskaditik 250 kilometrora mantentzea ez dela “nahikoa”.
Egun batzuk geroago Iñigo Urkullu
lehendakaria izan zen presoen eskutitzei erantzungo ziena, hurbilketaren
alde lan egiteko bere konpromezua aurreratuz, eta honek ere bai presoei eta bai

beren inguru politikoari eskatzen zien
indarkeriaren irakurketa autokritikoa
egitea, autokritika horrek espetxe politikaren aldaketan eragin zuzena izango
zuela aginduz. Azken batean ontzat ematen zuen Ppren gobernuaren garaile/
garaituen irizpidea, presoen eskubideen
bortxaketa justifikatzen eta horien errespetua eskaera politikoei lotzen diena.
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Maiatzak 31

Zigorra
bere
jatorrilekuan
betetzea?
Sare eta Salhaketak antolatuta, zigorra jatorri-lekutik urrun betetzeak
dakartzan ondorioak aztertzeko
jardunaldiak burutu ziren maiatzaren 31n eta ekainaren 1ean Iruñeko
Kondestablearen Jauregian. Jardunaldi hauek zigorra jaioterritik
urrun betetzeak ekartzen duen horren oraingo errealitatea ezagutarazi nahi zuen, bai lehen pertsonako
kontakizunen bidez eta baita hainbat ikuspegi profesionaletatik ikusita ere. Besteak beste, Mertxe Txibite,
euskal preso politiko ohia, Patricia
Moreno legelaria, Ana Laura Gil psikologoa, Josu Beaumont abokatua,
Juanje Soria Foro Sozialaren partaidea eta SARE eta SALHAKETAko
kideak izan ziren partaide.
Espetxeen Lege Organiko Orokorrak bere 12. artikuluan dio ezen
“establezimenduen kokapena izendatuko diren lurraldeen barnean
finkatuko du espetxe administrazioak. Nolanahi ere, lurralde bakoitzak espetxe beharrei erantzuteko
eta zigortuen deserrotzea saihesteko establezimendu aski izan dezan
ahalegina eginen da”. Legeak berak
finkatzen dio, bada, administrazioari presoek zigorra beren jatorrizko
lekutik urrun betetzea ahal den
neurrian saihestuz, deserrotzea ekidin beharra. Arau orokor hori salbuespenezkoa bilakatu da; Espetxe
Administrazioak presoek zigorra
beren jaioterrian edo beren familia-errotzea duten tokian betetzeko
eskubidea ia salbuespen bihurtu
baitu, eta horrek presoei erabateko
deserrotzea ekartzen die.

mobilizazioak.

Lasterbidean,
Laster etxean!
Elkartasun lasterketaren bostgarren edizioa ospatu zen Oñatin
Ekainaren 4an euskal errepresaliatuen eskubideen aldeko nazio lasterketaren V. edizioa egin zen Oñatin.
Han zazpiehun korrikalari inguru
batu zituen presoen aldeko lasterketak, eguraldiak asko lagundu ez arren.
Jende ugari, bai patinetako lasterketan, bai distantzia motzeko korrika lasterketan, baita distantzia luzekoan ere.
2012. urtean sortu zen Lasterbidean lasterketa eta urrun gelditzen dira Oiartzunen korritutako kilometroak. Bost urte
joan badira ere, zoritxarrez, urrunketari
bidezidorra topatu nahian ibili dira hainbat kirolari aurten ere. Euskal Herriko
txoko guztietatik hurbildu zen jendea
eta herriko kale bazterrak ere jendez
bete ziren elkartasuna adierazteko.

Deialdia egiteko agerraldian esaten
zuen moduan “Herrialde nahiz herri
ezberdinetatik eman ditugu elkartasun pausoak, batzuetan geldo eta besteetan arinago. Jakitun gara presoen
eta urrun dauden euskal herritarren
eskubideak errespetatu eta etxeratzeko lasterketaren erritmoa biziagotu
beharra daukagula. Denon artean eta
arin, helmugak ezin baitu denbora luzean itxaron. Horrexegatik, nork bere
pasio zein esparrutik elkartasun pausoak emateko gonbita egin nahi dugu
hemendik, pausoak pauso gehiago
dakarrelako”.

Laster bidean,
laster etxean!
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“Bizikidetza eta bakea
irabazteko, presorik gabeko
Euskal Herria”
zatu behar da, garai berriak bere indar
guztiz ireki ahal izateko.
Gatazkaren ondorioak konpondu ahal
izateko, lehen urrats gisa, alde guztien
borondatea, elkarrizketarako jarrera
eta bide demokratikoetan sakontzeko
asmo sendoa behar dugu. Munduan
beste hainbat tokitan jorratzen ari diren
bideetan bezala.

Egungo udal instituzioetako ordezkari
garen heinean, irmoki adierazten dugu,
gatazka politiko oro, bide baketsu eta
demokratikoetatik konpondu behar
dela, herritarren borondatea beste mugarik gabe.
Gure herriarentzat askatasunean eta
demokrazian oinarritutako etorkizuna
nahi dugu. Baina azken 50 urte hauetan gatazka modu biolentoan azaleratu izan dela ere ba dakigu, eta kasu
batzuetan ondorio konponezinak
izan dituela; baina oraindik ere indarrean dirauten beste ondorio batzuk
konpondu ahal dira ez baitira denak
amaitu.
Euskal Herriak libre eta demokratikoki
bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea izan behar du, gatazka biolentzia
bidez adierazten zen garaiak gainditu
behar dira, eta horretarako, aro latz hartako ondorioak konpontzea ezinbestekoa da. Beste modu batetara esanda,
ziklo bat eta bere ondorioen itxiera gau-

Azken urteetan biktimen aitortzan eta
sortutako minaren onarpenean urratsak eman dira eta horretan kokatu gara
herri honetako hautetsi eta instituzioak.
Bide horretan sakontzen jarraitu beharko dugu, baina Aieteko adierazpenetik
eta ETAk bere burua armagabetu berri
duen honetan Espainiako Gobernuaren jarrera ez da aldatu.
Hala eta guztiz ere, Estatuaren itxikeria
nabarmenen agertzen den puntua, gatazkaren ondorio pertsonalen atala da,
presoak etxeratzeko bide ordenatu eta
progresibo bati uko egitea hain zuzen
ere. Gure herriaren bizikidetza eta bizitza politikoaren normalizazioak, preso,
iheslari edo deportaturik gabeko Euskal Herria eskatzen du, besteak beste.
Gaur egun oraindik, preso dauden pertsonen eta beren senideen sufrimendua areagotzen ari da. Mendekuan
oinarritutako kartzela politikaren ondorioz, zigorrak luzatzeko ahaleginak
egiten ari dira, kontrako norabidea urratu ordez. Euskal presoek, bide bat egiteko borondatea adierazi dute, legalitatea
aintzat hartuz eta beraien eskubideen
errespetutik abiatuz, denak etxera itzuli
arteko ibilbidean.
Herri honetan bake eta bizikidetza
atzeratzen duten oztopo guztiak gain-

ditzen joatea presazkoa da eta preso
eta ihesean dauden pertsonen gaia
lehen mailakoa da. Salbuespeneko legeria bertan behera utziz, dispertsioarekin amaitu, preso gaixoak etxeratu,
70 urtetik gora dituzten presoak eta
zigorren 2/3 bete dituztenak kaleratu ahal dira. Presoen beraiengan eta
beraien senide eta lagunengan sortzen duen sufrimendu gehigarriarekin amaituz. Era berean, Espainiako
7/2003 Lege Organikoa bertan behera
uztea funtsezkoa da. Norabide honetan, Espainiar Epaitegien aldetik Kartzelaldia luzatzeko aplikatu diren Doktrina desberdinak ere bertan behera
uztea ezinbestekoa da. Legediaren
aplikazioa, trantsizio justiziaren ikuspegi zabalarekin bide berriak irekiaz
egitea beharrezkoa da.
Euskal instituzioetatik, bake, bizikidetza eta berradiskidetze politiken
inplementazioa eskatzeko garaia da,
zauriak behar bezala istea ukatuz indarrean dauden alde bakarreko blokeoei aurre eginaz. Preso eta iheslaririk gabeko Euskal Herria eraikitzeko
garaia da.
Adierazpen hau sinatzen dugunok,
euskal gizartearen gehiengoaren
borondatea geure eginaz eta herritarren ordezkari politiko eta instituzionalak garen heinean, gure instituzioen legitimitate demokratikoa
aldarrikatzen dugu, gure herriarentzat bake eta askatasuneko etorkizuna kudeatzeko.
Gure konpromisoa tinkoa da, ziklo
oso bat gainditu eta bizikidetza eta
bakea lortzeko preso eta iheslaririk
gabeko Euskal Herriaren norabideak
urratsak ematea.
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laburrak.

Ekainak 14
Sara eta Izar Etxera
EH Bildu, PNV, Podemos eta PSOEk
Sara Majarenasen askatasuna eskatu
zuten Eusko Jaurlaritzan, bere zigorraren hiru laurdenak beteak dituela
eta egoera ezohikoa bizi duela kontsideratuz. Martxoan hirugarren gradua
eman zion Entzutegi Nazionalak Sarari
bere alaba Izar zaindu ahal izan dezan,
eta 13 urte eta 10 hilabeteko zigorra betetzen ari zen Valentziako espetxetik,
ama presoen laguntza elkarte batena
den eta “haur baten errekuperaziorako
ingurune egokiena ez den” Alcobendaseko (Madril) harrera pisu batera
eraman zituzten ama-alabak. Orain,
ama-alabak etxebizitzan “itxita” egotearen ondorioz alabaren errekuperazio
prozesua estankatu dela ikusi ondoren, biek beren ingurunera itzuli behar
luketela aholkatzen dute psikologoek,
eta haurraren mesederako Euskal Herrian eskolaratu beharko luketela, bere
ama ondoan duela.

Motxilaren Umea Filma
Ehunka euskal umeren
eskubide ukatuen
aldeko aldarria
“Motxilaren umea” film pedagogikoa,
Maiderren historia da; alegia, bere
ama espetxean daukan adingabeko
neska baten historia. Beraien arteko
harremana eta haurraren garapen
pertsonala zirkunstantzia horren
menpe dago. Gertaera hau askoz larriago bihurtzen da bere ama etxetik
ehunka kilometrora bizi delako, eta,
ondorioz, gurasoen afektibitatea jasotzeko eta gurasoek hezia izateko
duen eskubidea ukatua zaio alabari.
Maiderrek bezala, gaur egun ehunka
euskal haurrek jasaten dituzten benetako egoeretan oinarritutako historia da “Motxilaren umea”.

lan ildoak.

Zero km kanpaina.
Konponbidearen
alde, gorroto eta
mendekuaren aurka
SARE herri dinamikak 0 Km kanpaina
aurkeztu eta konponbidearen aldeko
parte aktibo izatera dei egin dio euskal gizarteari. Dispertsio politikak presoei eragiten dien eskubide urraketak
salatzeko mobilizaziora deitu du Sarek 0 Km lelopean.
SAREk, euskal presoek bizi duten
egoera salatzeaz gain, Espainiar Estatuaren eta epaileen jarrera kritikatu
eta horiek ahalbidetzen duten giza
eskubideen urraketaren arduragabekeria gogor errefusatu zuen. SAREren
ustez “2011ko ETAren su etena eta aurtengo apirilaren 8ko armagabetzearen
ondoren, egun indarrean jarraitzen
duen dispertsio politikak ez du zentzurik”, eta Espainiar Gobernuak eta
epailetzaren zati batek erakutsi duten
inmobilismoaren aurrean “Behin eta
berriz errepikatu beharko da, giza eskubideak errespetatzen ez dituen gizarte
bat ez dela benetako demokrazia bat”.
Bestalde, adierazi zuten botere judizialak ez dituela herritar guztien eskubideak bermatzen: “Botere judiziala
botere politikoari erabat subordinaturik

agertzen da. Botere Judizialak presoen
eskubideak urratzen ditu, eskubide oinarrizkoenak ukatzen dizkie. Honela,
esan dezakegu Botere Judizialak ez
duela bere funtzio garrantzitsuenetakoa betetzen: pertsona guztiek eskubideak betetzen direla bermatzea, baita
preso diren pertsonenak ere”.
SARE herri dinamikaren 0 Km kanpainak lau eskaera zehatz barnebiltzen
ditu: Euskal preso, exiliatu eta deportatuak etxeratzea; gaixo dauden
presoak bizirik etxeratzea, salbuespenezko legedi guztiari amaiera ematea
eta benetako bakearen alde aurrera
egiten jarraitzea".
•
•
•

•

0Km, euskal preso, exiliatu eta deportatuak etxean nahi ditugulako.
0Km, gaixo dauden presoak bizirik eta etxean nahi ditugulako.
0Km, salbuespenezko legedi guztiari amaiera eman nahi diogulako.
0Km, benetako bakearen alde konponbidean aurrera egiten segitu
nahi dugulako.
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IV. FORO SOZIALA

Preso edo ihesian dauden pertsonak etxera bueltatu daitezen ibilbide orri bat eraikiz

Hiru urte pasa dira lehen Foro Sozialetik eta lau ardatzetan egiten dute lan:
armagabetzea, preso eta iheslarien
etxeratzea, bizikidetza eta memoria,
eta giza eskubideak. Aurrera gehien
egin duen ardatza bizikidetzarena da,
batez ere, herri mailan. Aurreko legegintzaldian Eusko Legebiltzarrean
aurkeztu zuten ponentziak ez du ezer
aurreratu, baina herri mailan izandako esperientziak baikorrak izan dira.

Foro Sozialak blokeoak gainditzea
du helburu eta horretan dago. Foro
Sozialaren xedea da bide orri bat
proposatu eta adostea. Alde batetik,
Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarroako
Gobernuarekin eta Ipar Euskal Herriko komunitate berriarekin. Bestetik,
preso eta iheslarien kolektiboarekin
eta gizarte zibilarekin. Azken batean,
Foro Sozialarekin aterabidea lortu
nahi da. Armagabetzearen inguruan
egin duten prozesua eta lan diskretua
adibide bezala hartzen bada, antzeko
lan bat egin nahi da presoen aferarekin. Armagabetzeari dagokionez, bide
orri definitibo eta argia diseinatu zen.

Urte hauetan, nabariak dira arloz arlo
dauden blokeoak. Adibidez, preso eta
iheslarien kasuan, eta horregatik horri
buruzkoa izan zen martxoaren 10ean
antolatutako Foro Soziala. Oso zaila
izan da dispertsioarekin amaitzea,
gaixotasun larria duten presoen kasu
bakoitzari konponbidea bilatzea, eta
oro har, kasu garrantzitsu eta mingarriekin lan egitea. Zer esanik ez horren
inguruko adostasun politiko eta instituzionala. Gizarteak behin eta berriro
adierazi du pausoak eman nahi dituela armagabetzearen edo bizikidetzaren inguruan.

Orain Foro Sozialak jorratu nahi dituen gaien artean, iheslari eta deportatuen egoera dago. Azken hiru
urtean, iheslarien eta deportatuen
kasuan aurrerapausoak eman dira.
Zehazki, iheslariek bide orri propioa
diseinatu zuten, eta 300 inguru itzuli ziren. Dena den, ez da nahikoa eta
iheslarien eta deportatuen egoeraz
beraien hurbilekoek soilik dakite zein
den bakoitzaren errealitatea. Hemendik aurrera, preso eta iheslariak, beste
prozesuetan bezala, bakearen agente
aktibo bihurtzea nahi dute Foro Sozialaren aldetik.

Donostiako IV. Foro Soziala Ibaetako
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologiako Fakultatean burutu zen martxoaren 10ean.

Espainiako eta Frantziako legegiak aztertuko dituzte Foro Sozialean.
Bestalde, presoen inguruan 2014an
Foro Sozialak egindako gomendioei
erantzunez, hainbat erabaki eman
ziren. 2013ko abenduaren 28an presoek adierazpen garrantzitsua egin
zuten, eta geroztik, 2016ko abendutik,
barne eztabaidan murgilduak daude.
Foro Sozialeko partaideek baieztatu
dute beste lekuetatik urratsik ez dela
eman eta horrek agerian uzten du blokeo egoera dagoela. Horregatik preso
eta iheslarien gaiak lekua hartu zuen
Foro Sozialean, eta preso edo ihesian dauden pertsonen gizarteratzea
errazteko burutu zen IV Foro Soziala
joan den Martxoaren 10ean Donostiako Ibaetako Kanpusen. “Arrazoi
politikoengatik espetxean edo ihesean diren presoen itzulera errazteko”
IV Foro honen ondorioak publikoki
aurkeztu ziren joan de maiatzaren
18an Iruñako Tres Reyes Hotelean
burututako ekitaldian. Egun honetan
publiko egin zen "Bide-orri adostu bat
eraikitzeko ekarpena gizarte zibiletik"
dokumentua ere.
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dokumentuak.

Conclusiones del IV Foro Social
de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, que dejen sin efecto el principio de equivalencia de efectos
de las condenas dictadas en otros Estados miembros
de la Unión Europea, establecido en la Decisión Marco
675/2008/ JAI, impidiendo que se tengan en cuenta
para su cómputo en el Estado español las condenas impuestas y cumplidas en el Estado francés.

Abogamos por fomentar y alcanzar un consenso suficiente,
transversal, para lograr una solución integral a las cuestiones
relacionadas con la reintegración de las personas presas por
delitos de motivación política acaecidos en el marco del denominado conflicto vasco.
Un consenso que se articule en primera instancia a nivel
social, político e institucional en la Comunidad Autónoma
Vasca y Comunidad Foral de Navarra, y que, en su desarrollo,
cuente con la participación de dichas personas presas.
En el marco de la necesaria reconciliación en la sociedad
vasca y navarra, entendemos que este consenso debería
preparar, acordar e implementar una hoja de ruta relativa al
retorno de las personas presas por delitos de motivación política. Hoja de ruta que deberá contemplar de manera específica la situación de desigualdad que enfrentan las mujeres
tanto en la cárcel como a la hora de la reintegración. Hoja de
ruta que sea guía de actuación para el conjunto de actores
involucrados.

•

Las personas presas con condenas de larga duración,
equiparables a la cadena perpetua, deben tener derecho a la revisión de las mismas para garantizarles una
expectativa razonable y factible de excarcelación. En
consecuencia, deberían derogarse, por inhumanas, las
normas que eliminan cualquier esperanza de excarcelación.

•

Es indispensable poner fin a la aplicación sistemática de
medidas de aislamiento y primer grado a los presos y
presas vascas por delitos de motivación política.

•

La garantía del derecho de las personas presas a la intimidad y la vida familiar, con comunicaciones desarrolladas en condiciones adecuadas y dignas. En este sentido,
abogamos por la desaparición de las limitaciones sobre
las personas con derecho a visita, por el fin del control
indiscriminado de las comunicaciones orales y escritas
y de las trabas al euskara. Así mismo, estimamos que ha
de posibilitarse una relación estrecha de estas personas
con sus hijas e hijos, especialmente en el caso de madres
que tengan consigo a sus hijos o hijas en prisión.

•

El derecho a la educación y al estudio debería poder
ejercerse sin restricciones, habilitando los mecanismos
necesarios para eliminar las actuales cortapisas.

Desde el Foro Social proponemos que dicho consenso, que,
como señalamos, habría que construir entre instituciones
vascas, sociedad civil y las personas presas, se base en los
siguientes principios:
1. Desactivación de las medidas de política penitenciaria que
contravienen derechos humanos fundamentales, van en
contra del tratamiento humanitario de las personas presas
y son contrarias a los estándares internacionales. En nuestra
opinión, éste es un urgente primer paso, que implica:
•

La inmediata excarcelación, por parte de las autoridades competentes, de las personas presas con enfermedades graves o incurables o de edad avanzada.

•

El fin del alejamiento de las personas presas de su entorno familiar y social mediante su traslado a cárceles más
cercanas a su domicilio, para que puedan fortalecerse
los lazos que contribuyan a su reintegración. Por tanto,
cabe reclamar a las autoridades competentes la aprobación de las peticiones que cada presa o preso pueda formular solicitando traslado a cárceles en la Comunidad
Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra.

•

Las personas presas tienen derecho a conocer con certeza cuál es la expectativa de duración de su condena.
Por ello, estimamos imprescindible el fin de todas las
medidas tendentes a retrasar el momento de la puesta
en libertad de quienes ya han cumplido efectivamente
su pena. En particular, deben modificarse los artículos

2. Fin de la excepcionalidad penitenciaria para con presas y
presos por delitos de motivación política, como paso previo
al desarrollo de una justicia de carácter transicional. Es deseable que las normas se adecuen a la realidad social, y en
ese sentido creemos fundamental que se retorne a la legalidad ordinaria previamente existente. Esto se traduce en los
siguientes pasos:
•

Fin de la política de rechazo sistemático a la progresión
de grado, al otorgamiento de permisos y a las redenciones a los presos y presas vascas por delito de motivación
política. −Derogación de las medidas excepcionales contenidas por la LO 7/2003 de 30 de junio de medidas de
reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las
penas referidas a los requisitos para beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado
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y libertad condicional. Dichas medidas hacen imposible
de hecho el objetivo de reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad. Mientras no se
proceda a su derogación, se debe rechazar la aplicación
retroactiva de la misma.

Para asegurarlo, habrá que facilitar la relación y el intercambio de opiniones entre éstas, la ciudadanía vasca y las instituciones competentes.

•

En relación con lo anterior, concesión inmediata de la libertad condicional a los presos que hayan cumplido los
2/3 o ¾ de la condena.

1.

El reconocimiento del escenario político, en el que la sociedad vasca está transitando de un estadio de violencia
y enfrentamiento a otro de paz, convivencia y reconciliación que requiere de la implicación de todas las partes.

•

Derogación de la prisión permanente revisable aprobada por la Ley Orgánica 1/2005 de 30 de marzo.

2.

El respeto al derecho de todas las víctimas a la justicia, la
memoria, el reconocimiento y la reparación

3.

Asegurar que estas personas presas puedan ejercer sus
derechos a la reintegración, participación y contribución al proceso de paz, normalización y reconciliación
mediante la aplicación de terceros grados, libertades
condicionales tempranas y otro tipo de medidas que faciliten su pronta reintegración.

4.

En el marco del proceso de paz, normalización y reconciliación vasco, la implicación de las propias personas
presas por delitos de motivación política en el proceso,
profundizando en los caminos de rechazo individualizado al uso de la violencia, en su compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas, y el reconocimiento expreso del daño en su caso causado, como
voluntad clara de reparación del mismo.

•

Reforma de la legislación para que se devuelvan a los
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria naturales las competencias sobre el cumplimiento de la pena impuesta,
resolviendo los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito
en las leyes y reglamentos. A estos jueces corresponde
la salvaguarda de los derechos de las personas presas,
corrigiendo los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario
puedan producirse. Estas competencias se encuentran
otorgadas actualmente al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en la Audiencia Nacional. Del mismo
modo, los recursos que pudieran plantearse a dichas
decisiones deberían ser resueltos por las Audiencias
Provinciales correspondientes.

3. Transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra de la competencia de prisiones,
para cumplir con lo señalado en el Estatuto de Gernika y el
Amejoramiento del Fuero. Junto a ello, proponemos la elaboración de un plan de reintegración, temprano e individualizado, de las personas presas, plan que cuente con el consenso
de instituciones vascas y la participación de actores sociales
así como de las propias personas encarceladas.

Planteamos las siguientes bases para este plan:

Por su parte, el Foro Social, en coordinación y con la facilitación del Grupo Internacional de Contacto, está dispuesto a
habilitar los marcos necesarios para que los agentes políticos
y sociales puedan tratar de alcanzar el consenso básico que
posibilite la puesta en marcha, a no muy largo plazo, de una
hoja de ruta factible.
Donostia, 10 de Marzo de 2017

"Bide-orri adostu bat eraikitzeko ekarpena gizarte zibiletik"
Foro Sozial Iraunkorraren espazioa eratzen dugun entitate eta pertsonok pentsatzen dugu gomendio hauetan
agertzen diren neurri eta urrats konkretuak onuragarriak
eta beharrezkoak direla bizikidetza osoko etorkizun bat
eraikitzeko eta gure herriaren normalizazio sozial eta politikorako.
Pentsatzen dugu, baita ere, iragan apirilaren 8an sortutako
agertoki berria kontuan hartuta, normalizazio sozial eta politiko horren oinarria eraikitzeko honako perspektiba honetan
interpretatu behar direla arauak eta legeak: gatazka armatua-

ren zikloa behin betiko ixtearen, haren ondorioak gainditzearen eta bizikidetza eta bake osoko agertoki berri batera modu
eraginkorrean iragatearen perspektiban.
Oinarri tinko batzuen gain oinarritutako bizikidetza bat eraikitzeko urrats eta neurri hauek beharrezkoak direlako uste
osoa dugu, berorien artean pertsona guztien oinarrizko eskubideen begirune zehatza sartzen delarik.
Perspektiba honetatik ari gara: pertsona presoen zigorren betetzea beti eta kasu guztietan gizatasuna eta birgizarteratzea
bilatzearen printzipioek gidatu behar dute.
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Egiaztatzen dugunez, Espainiako Estatuak gaur egun gaindituak diren garaietako zigor- eta espetxe-politikari eusten
dio; printzipio eta helburu politikoek gidatzen dute haren
espetxe-politikaren kudeaketa, eta ez printzipio eta helburu
juridikoek.
Diagnostiko horretatik abiatuta, Foro Sozial Iraunkorraren iritziz, gizarte zibilak oinarrizko eginkizuna bete behar du, arazo
honi arrazoizko proposamenez aurre egitea eragozten duten
blokeoak gainditzeko; proposamen horiek agertoki politiko
berriaren esparruan eta indarrean dagoen espetxe-legediaren
interpretazio malgu batek eskaintzen dituen aukeren barnean
kokatuko lirateke.

praktiko hau da, beharrezko ebazpen honetarako bidea
eta ekarpena bilatzen dituena.
5.

Arreta bereziz begiratzen ditugu sindikatuen, unibertsitatearen eta gure herriko komunitate erlijiosoaren arloak. Pisu handia dute hiru sektore horiek gure gizartean
eta erabakigarriak izan daitezke arazo hau konpontzeko
gehiengoa duen korronte sozial bat sustatzeko garaian,
beste sektoreak aktibatzeari garrantzirik kendu gabe.

6.

Jakitun gara gai honetan Espainiako Estatuaren iritzi
publikoak duen garrantziaz. Zentzu honetan, modu
koordinatuan lan egingo dugu zuzenbidearen, unibertsitatearen, politikaren, sindikatuen, giza eskubideen
arloko Gobernuz Kanpoko Erakundeen eta komunikabideetako profesionalen munduan, iritzi korronte
bat sor dadin laguntzeko. Estatu osoaren eremuko iritzi
korrontea sortu behar da, orain arte ezarri den espetxepolitikaren eboluzioa erraztuko duena.

7.

Bide honetan nazioarteko komunitatearekin lankidetzan jarraitu nahi dugu. Hemendik, Brian Currin Jauna
ordezkari duen Kontaktuko Nazioarteko Taldeak ondorio hauei emandako sostengua eskertu nahi dugu eta
berriro eskatzen diogu errazte lan honetan lagun gaitzala, transbertsala eta adostua den bide-orri hau berehalakoan gauzatu dadin.

Xede hori lortzeko lan egingo dugu, gizarte zibila inplika dadin aurkeztutako ondorioak inplementatzen. Helburu horrekin honako ekimen hauek jarriko ditugu abian:
1.

Beharrezkoak diren aldebiko eta alde anitzeko elkarrizketa-esparru guztiak erraztu, Nafarroako Gobernuarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin, erakundeekin
eta alderdi politikoekin, sindikatuekin eta gizarte
zibilaren beste eragileekin, aipatu bide-orria prefiguratzen aurrera egiteko. Helburu hori dugula, gaurtik
hasita kontaktuen erronda bat hasiko dugu erakundeekin eta lurraldeko eragile politiko eta sozialen
multzoarekin, aipatu xedea lortzeko lehen urratsak
emateko asmoz.

2.

Aldi berean Espainiako eta Frantziako estatuetako espetxeetako preso politikoen kolektiboekin bilerak egitea
eskatuko dugu, gure ondorioak aurkezteko eta haien
ekarpenak jasotzeko.

3.

Alderdi honen ebazpenak inplikazio eta eratorpen
sakonak ditu, hala nola, bortxa-egoera gainditzea eta
bizikidetza normalizatuaren agertokia eraikitzea.
Zentzu honetan, hemengo edo munduan zeharreko
gatazketan, oinarrizko eskubideen defentsan, bizikidetza eraikitzen, gatazkak ebazten eta bakea lortzen
lan egiten duten gure herriko mugimendu eta sektore nagusiekin lankidetza-espazioak sortzen saiatuko
gara.

4.

Pentsatzen dugu interesgarria eta gomendagarria izango litzatekeela eremu juridikoko pertsonak inplikatzea,
ekimen juridikoak aztertu, landu eta bultzatu ahal izateko; ekimen horien bidez, salbuespen neurri eta arauen
sarea desblokeatu eta desmuntatzeko; neurri eta arau
horien arabera bete behar baitituzte beren zigorrak motibazio politikoko delituengatik kondenatuak diren pertsonek. Proposamen honetarako Iparraldean eta Frantziako Estatuan jatorri profesional eta ideologia politiko
oso ezberdineko juristekin abian jarri zen ekimenean
inspiratzen gara; jurista horiek elkartzen dituena lan

Amaitzeko iragartzen dizuegu Foro Sozial Iraunkorrean lanean ari garela jadanik, Bake Bidea-rekin lankidetzan, uda
ostean Iparraldean ospatuko den IV. Foro Sozialaren bigarren zatia antolatzen. Foro horretan Frantziako Estatuaren
espetxeetako arazo espezifikoaz, iheslariez eta erbesteratuez lan egingo da. Han adierazitako ideiak gaur aurkeztutako ondorioak osatzera etorriko dira.
Ez dugu amaitu nahi Espainiako Estatuari eta sostengatzen duen alderdiari dei bat egin gabe. Eskatzen diegu gogoeta egin dezatela eta ez ditzatela galtzen utzi berrikitan
ireki diren aukerak.
Aldi berean, Frantziako Gobernuari eskatzen diogu jarraitu
dezala arma-gabetzeari buruz izan duen jarrerarekin, bere
bide propioan sakonduz, Espainiako Gobernuaren esku-sartzerik gabe, Frantziako Estatuan espetxeratuak dauden pertsona presoen auzian irtenbideak bilatzen.
Gobernu biei eskatzen diegu ez dezatela zapuztu gure gizartea bizitzen ari den itxaropen unea.

Iruñean, 2017ko maiatzaren 18
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mobilizazioak.

‘Ireki’ ekimena, preso eta iheslariak
etxeratzeko langilegoaren bultzada
Lan mundutik euskal preso eta iheslarien etxeratzean lagundu nahian, IREKIkoak buru-belarri ari dira langileen
atxikimendua lortzeko. Euskal presoen
eskubideen alde Euskal Herrian egin
den sinadura bilketarik handiena nahi
zuten burutu. Desafio handia; 150.000
pertsonen atxikimendua lortu nahi
zuten, eta lantegietan ez ezik plaza askotan ikusi ditugu sinadura eske. Dinamika honen bultzatzaileek Ekainaren
17ko epemuga jarri zuten eta sinaduren
bilketari eta dinamika honi bukaera
emateko langileen martxak eta manifestazioa antolatu zuten Gasteizen.

Ekainaren 17an ehundaka ibiltariz
osatutako zutabe bana abiatu ziren
Arangiz eta Otazutik Gasteizeko
hirigunerantz. Bi martxek “Correos
plazan” bat egin ostean, 12:30etan
manifestazio nazionala abiatu zen
“Martxoaren 3”ko plazaraino, eta
bertan ekitaldi berezi bat antolatu
zuten Ireki-ko langileek. Lan mundua, errepresioa, eta gatazkaren
ondoriok gordinki lotzen dituen sinbolismoa egon ziren presente langileen Ekitaldian. Manifestazioaren
buruan euskal artistek diseinaturiko sei giltzarrapo handi eta “Langi-

leon bultzadaz Preso eta iheslarien
etxerako bidea IREKI” zioen pankarta handi bat nabarmentzen ziren.
Haien atzetik 1.200 pertsona biltzen
zituen manifestazio.
Bertan, IREKI ekimeneko kideek
urtearen zehar egindako lanaren
emaitzaren berri eman zuten. IREKIk
preso eta iheslariak etxerako bidean
jartzearen alde langileen artean
79.383 sinadura bildu zituela, eta Foro
Sozialaren eskutan utziko dituela iragarri zuen.

Euskal Presoak Euskal Herriratzearen alde jai
giroan 0Km distantzia onena PREST GAUDE
Prest gaudela eta distantzia egokia
0 km dela argi utzirik, milaka batzuk
jende bildu zen ekainaren 17ko larunbatean Donostiako kaleetara SAREk
antolatutako egun pasan parte hartzera. Horretarako prestatuta zeuden
eskenatokietan eta ekitaldietan nabarmentzekoak dira Porrotx-en “Aitatxo
eta Amatxorekin hazteko eskubidearen alde”, “Aterabidetik” dokumentalaren aurkezpena eta “Motxilaren umea”
filma, eta bertso, komiki, zirku eta herri
kirolen tailerrak. Ehunka pertsonek

parte hartu zuten arratsalde erdian
burutu zen ekitaldian, eta horren ondoren Gontzal Mendibilen eta Urko
kantarien kontzertuarekin amaitu
zen eguna. «Euskal presoak Euskal
Herriannahi ditugu. Eta orain nahi
ditugu. Horregatik: 0 kilometro» esan
zuten Bego Atxa eta Joseba Azkarraga
bozeramaileek arratsaldeko ekitaldi
nagusian.
Egun berean, Ibon Iparragirre larriki
gaixorik dagoen presoaren egoera sa-

latzeko kontzentrazioa deitu zuen Sarek Donostiako San Telmo plazan. Iparragirrek bizi duen muturreko egoera
salatzeko eta larriki gaixorik dauden
presoen etxeratzea eskatzeko Sarek
Elkarretaratze bat egin zuen ekainaren 17an Donostian, egun horretarako antolatutako bestelako ekimenak
hasi aurretik. Deialdi hau gehituz, Ibon
Iparragirre eta larriki gaixorik dauden
preso guztiak bizirik eta etxean nahi
ditugula edota 0 km.ra nahi ditugula
aldarrikatu zuen Sarek.
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ebazpen judizialak.

Apirilak 25

Auto sobre
redenciones

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria resolvió en agosto de 2016 el
expediente relativo a la propuesta del
Centro Penitenciario de Murcia II donde está encarcelado el preso político
vasco Mikel Izpurua Garcia por el que
se le otorgaban 63 días de redenciones
ordinarias correspondientes al periodo comprendido entre el 01-11-2014 y el
31-03-2016.
Mikel, interpuso recurso a través de su
abogada solicitando que se incluyese la
propuesta del primer trimestre de 2016
y además que se abonase un día por
cada dos de trabajo conforme al art.66.1
del R.P. de 1956. El JCVP dictó auto el 16
de febrero de 2017 en el que se estimaba parcialmente y e acordaba abonar
101 días de redención ordinaria para los
años 2014 y 2015 y 17 mas para el primer
trimestre de 2016.
Su abogada volvió a interponer recurso de apelación para que se acuerde
un día de redención ordinaria por
cada dos días como lo establece el el
antiguo CP de 1973 en su art. 100 “...al
recluso trabajador se abonará para el
cumplimiento de la pena impuesta, un

día por cada dos de trabajo, y el tiempo
así redimido se le contará también para
la concesión de la libertad condicional”.
La discusión se centra en si al redención de un día por cada dos es un máximo como lo valoraba la resolución
recurrida o si se trata de un criterio fijo
que no admite ponderación como lo
reclama el preso vasco. Se concluye
que se trata de un criterio imperativo
ya que el texto legal no dice que se
pueda abonar, sino que se abonará, y
eso independientemente del grado
penitenciario en que se encuentre. En
virtud de todo ello se estima el recurso
de Mikel Izpurua contra el auto de febrero del 2017 del JCVP y se acuerda
que el computo por redenciones ordinarias sea un día por cada dos.

Otsailak 24

Auto sobre
llamadas
a abogados

El preso político vasco Aitor Esnaola
encarcelado en el Centro Penitenciario de OCAÑA-I dirigió una queja al
JCVP solicitando la exclusión de las
llamadas telefónicas con su abogado
del máximo del cupo semanal establecido. Examinada la queja y habiendo
una resolución en ese sentido de la

Primera Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19-10-2016 “...No se debe
incluir en el cupo máximo de llamadas
telefónicas que puede hacer un recluso
las que dirige a su abogados sin producir
una intromisión a la defensa...” se procede a estimar la queja de Aitor Esnaola
Dorronsoro del Centro Penitenciario
de OCAÑA-I.
Maiatzak 11

Auto sobre
la inclusión de
allegados dentro
del cupo de amigos

El 6 de marzo de 2017 el JCVP desestimaba la queja formulada por la
presa política vasca María Lizarraga
Merino ante la inclusión de sus allegados dentro del cupo de amigos.
Su representante procesal interpuso recurso de apelación y la sección Primera de la Sala Penal de la
Audiencia nacional que estima que
las visitas se encuentran reguladas
en el Reglamento Penitenciario en
los artículos 41 y subsiguientes estableciendo: “Articulo 41 Reglas generales: Los internos tienen derecho
a comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua,
con sus familiares, amigos... salvo en
los casos de incomunicación judi-
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cial... Artículo 42.5ª: Los familiares
deberán acreditar el parentesco con
los internos y los visitantes que no
sean familiares habrán de obtener
autorización del Director del establecimiento para poder comunicar.”.
“Articulo 45: comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia.. en
su punto 5. dice “previa solicitud del
interesado, se concederá, una vez al
mes como mínimo, una comunicación con sus familiares y allegados,
que se celebrará en locales adecuados y cuya duración no será superior
a tres horas ni inferior a una”

proporcional y adecuado al espíritu de
la norma el excluir del cupo de amigos aquellos que vengan reconocidos
como allegados”. Por tanto, procede
estimar el recurso de apelación impuesto la representación letrada de
Maria Lizarraga Merino.

Entendiendo que la ley en ocasiones
e refiere a la familia y amigos (art.
41), mientras en otras a la familia y
allegados (art.45) se estima que este
concepto de allegados no debe entenderse equiparable al de amigos ya
que se trata de un círculo de personas
con una cierta vinculación de afecto,
no cabiendo pruebas categóricas sobre una relación afectiva o un sentimiento. “Esa diferenciación que la ley
establece entre amigos y allegados, en
extremos de identificar a los últimos
con los familiares en materia de comunicaciones especializales, intimas, no
obviando que por su propia naturaleza
excluye que pueda tratarse de un número elevado, conduce a estimar como

El abogado del preso político vasco
Jagoba Codo, encarcelado en el Centro penitenciario CASTELLON II, interpuso recurso contra la resolución del
Centro Directivo de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
de fecha 03.10.2016 de aplicación del
régimen de Primer Grado/art.91.2.R.P.

Martxoak 8

Progresión al
segundo grado
de un preso vasco
gravemente
enfermo

El recurso interpuesto por Jagoba
codo contra ala resolución de continuar aplicándole el régimen de
primer grado y acuerda progresar a
segundo grado de tratamiento a Jagoba. Entre otros otros razonamientos
jurídicos sobre lo que dispone el art.
100 del RP, el art 102 del RP, el 102.5
del RP o el art. 89 del RP se estima
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razonada y razonables la propuesta
de la Junta de Tratamiento que valora la evolución del interno y destaca
que en el recurso remitido al Juzgado
señala: “...todos tenemos el derecho y el
deber de recordar, homenajear y llorar
a los suyos, nadie es ajeno al dolor, ni al
sufrido, ni al causado y penalmente lo
estoy pagando. Actualmente, yo renuncio para el futuro a la utilización de la
lucha armada. Creo que queda clara mi
posición personal en el reconocimiento del dolor ajeno causado, así como
mi renuncia a la utilización de la lucha
armada en el futuro”.
Posterioremnte se considera que si
bien es cierto, que el escrito del interno guarda cierta equidistancia con las
victimas a las que ni siquiera menciona, más allá de la formula genérica del
“reconocimiento del dolor ajeno”, debe
señalarse que renuncia a lo que denomina “utilización de la lucha armada
en el futuro”, extremo que unido a la
ausencia de sanciones, y al abandono
por parte del interno de una actividad
beligerante con la Administración
Penitenciaría, así como que las ¾ partes de la condena se han cumplido el
07.11.2015, permiten acceder al segundo grado de tratamiento en aras a una
mayor intervención tratamental con el
mismo.
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Centro Penitenciario de Dueñas (Palencia).

El acercamiento a 250 km de Euskal Herria
En los últimos meses se
han producido reiteradas filtraciones de
prensa dando cuenta
de un plan que el Gobierno de Lakua (El Correo) o del PNV (cadena
SER) consensuado con
el Ejecutivo español o
el PP sobre la hipótesis
de un acercamiento de
presos limitado a un
máximo de 250 kilómetros de Euskal Herria.

Se barajaría un mapa de diez prisiones
acondicionadas para comenzar a trabajar con programas iniciales de “reinserción” dentro de los parámetros de la
ley española penitenciaria vigente.
Ante la insistencia de la filtración, habría que puntualizar que ni la Izquierda
Abertzale ni EPPK tiene conocimiento alguno sobre el tema más allá de las declaraciones de los implicados que han dado
por buena la noticia. Una negociación
que ambos desligan del debate de aprobación de los Presupuestos del estado.
Sin embargo, habría que remarcar que
durante más de treinta años los presos
vascos han estado sometidos a una política de alejamiento y dispersión sistemática que no ha tenido ningún asidero legal en la legislación penitenciaria
pasada ni lo tiene en la presente. Fue
una medida arbitraria con una finalidad política que tiene que desactivarse
cuanto antes.
Los padres de la política de alejamiento
y dispersión fueron el gobierno espa-

ñol de la época (PSOE) y el propio PNV,
y a ellos (gobierno español y PNV) corresponde poner fin al castigo añadido
que implementaron entonces. No tuvo
ninguna justificación política entonces y mucho menos en la actualidad,
donde tras 6 años del cese definitivo
de la actividad armada de ETA y varios
meses de efectuado el desarme, el alejamiento no tiene mayor sentido que
la mera crueldad o intentar pintar un
cuadro de vencedores y vencidos que
otras fotografías no les han ofrecido.
La filtración hizo referencia en su día al
desarme y posteriormente a la aceptación de la ley penitenciaria vigente. No
obstante, la repatriación de los presos
políticos y la aplicación de la legalidad
no puede estar sujetas a exigencias ni
condiciones previas de ningún tipo.
Mucho menos, condicionándose y
ligándola a que el desenlace del debate de los presos se de en un sentido u
otro. Poner fin al alejamiento y la dispersión es una cuestión de justicia, de
humanidad, de mera legalidad y sentido común.
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El traslado a Euskal Herria, tampoco
puede estar sujeto a la transferencia
de la política penitenciaria a la Comunidad Autónoma Vasca, algo que debiera haberse efectuado y completado
hace más 30 años. Tampoco puede ser
vinculada la repatriación a cuestiones
adicionales como la construcción de
un nuevo centro penitenciario para Gipuzkoa en Zubieta, o a quien lo construya, pague o ejecute.
Este “acercamiento limitado” a 250 km
o su aplicación a un limitado grupo de
presos (enfermos, sin delitos de sangre...) aún no siendo una mala noticia,
redunda en la misma filosofía que la
política de dispersión: venganza, chantaje, palo y zanahoria. Poner barreras
kilométricas al acercamiento y condiciones a la repatriación va en contra
de lo que la mayoría social, política e
institucional vasca demanda. Los presos deben retornar a Euskal Herria y se
debe poner definitivamente fin al castigo añadido a sus familiares.
Esos 250 km seguirán condenándoles
a viajes de 500 km para visitar a sus
allegados. Esos 500 km suponen menos horas de viaje, pero siguen siendo muchas horas de carretera para
niños y personas mayores, continúa
siendo una sangría económica para
las familias y no hace desaparecer los
peligros de la carretera que ya se han
cobrado 16 victimas mortales. Ejemplo de esto último es el reciente accidente de los familiares del preso Asier
Ormazabal encarcelado en Teruel,
uno de los supuestos destino de ese
“acercamiento”.
El “acercamiento limitado” a 250 km
como la demora temporal de la repatriación no tiene justificación porque
las cárceles de Hego Euskal Herria no
tienen problema alguno para acoger a
los 254 presos dispersados por el Estado español. De hecho, el ministro del
interior reconoció hace escasos meses
que la capacidad de las prisiones de
Basauri, Martutene, Iruñea, Langraitz
y Zaballa no llegaba al 50% de ocupación. Hay cerca de 600 plazas libres

en las prisiones de la CAV y otras 600
mas en la de Nafarroa. No existe inconveniente técnico, se ajusta a la legalidad, es un principio de humanidad...
por tanto cabe concluir que mantener
el alejamiento, aunque sea mitigado,
sigue escondiendo una decisión política de guerra.
Los presos políticos vascos en su objetivo de agrupamiento, repatriación
y excarcelación se han mostrado dispuestos a caminar de la mano con los
agentes sociales, políticos, sindicales
e institucionales vascos, y aún más, se
han mostrado interesados en que cada
paso se conocido, entendido y apoyado por la sociedad vasca. Es más, EPPK
ha emplazado en varias ocasiones
durante los dos últimos años tanto al
Lehendakari y a la presidenta de Nafarroa, como al PNV para que en la medida de su responsabilidad hagan lo necesario para que termine su "situación
de sufrimiento".
El PNV o el Gobierno de Lakua tendrían que explicar a la sociedad vasca
si este “acercamiento limitado” se trata de un plan diseñado y promovido
por ellos o si es un plan elaborado por
el gobierno español. Si es un plan que
pretenden compartir con la mayoría
social, política e institucional vasca
y aún más, con los propios afectados
(presos y familiares) o es una carta
propia para utilizarla en determinados momentos. Entre tanto, no se
pueden dar por buenas unas negociaciones de las que se desconoce su
contenido real, sus diferentes vertientes, sus condiciones, su tiempo de ejecución y que además se ha hurtado a
la mayoría social de este país y a los
propios afectados.
Este hipotético acercamiento limitado a 250 km, de ser cierto, NO ES
SUFICIENTE, pero como expresan
los presos políticos vascos en su documento de debate, daríamos momentáneamente por bueno todo
agrupamiento, todo acercamiento y
toda excarcelación, aunque el agrupamiento sea parcial, el acercamiento no
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suponga el traslado a Euskal Herria y
la excarcelación no sea definitiva.
Todo lo que sea mitigar el alejamiento
y el sufrimiento en general no puede
ser considerado negativo. Sin embargo, es tiempo de abordar sin mercadeos la repatriación generalizada de
todos los presos vascos y es el momento de consensos nacionales amplios para definitivamente poner fin al
alejamiento y a la dispersión. Hoy, es
tiempo de que la mayoría social, política e institucional de este país elabore
una hoja de ruta conjunta y compartida que contemple, además del fin de
la dispersión, los distintos pasos de
una solución integral para las consecuencias del conflicto contemplando
entre otras cosas:
La excarcelación anticipada y urgente de todos aquellos presos enfermos
o con enfermedades graves y la excarcelación condicional de los mayores
de 70 años.
•

La habilitación inmediata de un
módulo de madres-gurasoak en
las prisiones vascas donde ubicar
a los prisioneros con hijos.

•

Proceder al inicio de la aplicación
de libertades condicionales para
aquellos que ya han cumplido las
tres cuartas partes de la condena.

•

Poner fin al doble cumplimiento
de condenas (doble cómputo) y tomar inmediatamente en consideración la norma europea que prevé acumular y descontar las penas
cumplidas en el Estado Francés y
en otros países de UE.

•

Proceder al desmantelamiento
de la arquitectura legislativa de
excepción y la desactivación de
la ley 7/2003 de cumplimiento íntegro de penas que condena a 69
presos vascos (y a otros 106 a los
que se aplica con retroactividad)
a la cadena perpetua mediante el
cumplimiento íntegro de 40 años
de condena.
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iheslariak.

ADIERAZPENA.

Ekainak 14

Euskal Iheslari Politikoen
Kolektiboaren adierazpena

Julian Tena
iheslaria
politikoa hil da

Julian Tena Balsera 1984an Aire eta
Mugetako Poliziak Ipar Euskal Herrian
atxilotu zuen ETA erakundeko kide izatearren. Handik gutxira Panamara deportatu zuten eta 30 urte baino gehiago
egin zituen herritik kanpo. 2016ko maitzean herrira itzuli eta urtebetera hil da;
hiru hamarkada luzetan Panaman deportatua egon zen bergararra.
EKAINAK 15

Exiliatuak
libre, Entzutegi
Nazionaletik
igaro ondoren

Arturo Villanueva eta Alejo Moren
exiliatuak ekainaren 15ean euren
borondatez aurkeztu ziren espainiar
Entzutegi Nazionalean eta aske geratu ziren. Euskal Iheslari Politikoen
Kolektiboak (EIPK) 2013ko ekainean
Biarritzen iragarri zuen gatazkaren
konponbideen prozesuarekiko euren konpromezua, eta etxera itzultzeko beren bide-orria aurkeztu zuten. 2014Ko martxoan Arrangoitzen
aurkeztu ziren kolektibo honetako
kideak, egun horretatik hasiko zirela euren jaioterrietara itzultzen.
2014Aren azken alderako ehunetik
gora exiliatu, EIPK-ren laurdena gutxi
gorabehera, itzulia zen. EIPK-k hartutako konpromezuen baitan eta bultzatutako dinamikaren barruan kokatzen da Villanueva eta Morenoren
urratsa, eta, modu honetan, hamahiru urte eta erdiren ondoren, etxera,
Iruñea eta Gasteizera, itzuli dira Villanueva eta Moreno hurrenez hurren.

Euskal Herrian luzaz pairatutako gatazka politikoak eta haren ondorioek soluzioa behar dute. Konponbidearen alde urratsak egiteko garaia da, eta guk ere
Euskal Herriaren geroari itxaropenez eta ilusioz begiratu nahi diogu. Inoiz inork
bere sorterritik ihes egin behar ez dezan.
Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboaren helburua, garatu beharreko prozesu
demokratikoaren baitan, erbestearekin behin betiko amaitzea da.
Helburu hori, ez da bat-batean, egun batetik bestera lortuko. Gezurra badirudi ere, bakeak eta konponbideak etsaiak dituzte. Baina bidea egiten ari gara, eta
horretarako, hain zuzen, egin zuen ekarpena gure Kolektiboak joan den urteko
ekainean Biarritzen egindako ekitaldian.
Bide orria aurkeztu genuen, gatazkaren konponbide orokorraren baitan, etxerako bidea hartzeko. Orain, plazaratutako egitasmoa egituratu eta gauzatzeko
ordua iritsi da; zentzuzko deboran iheslari guztien etxeratze mailakatua egiteko.
Argi dago Frantziak eta Espainiak oraindik ez dutela bat egiten guztiok irabaziko genukeen prozesu demokratiko baten egituratzearekin. Herri hau, errepresio eta biolentzian, iraganean, bizitzera kondenatu nahi dute. Alta, Euskal Herrian
eta nazioartean, indarrak biltzen ari gara, egiten den urrats bakoitza atzeraezina
izan dadin, eta aukera berriak ireki ditzan.
Gatazkari soluzio orokorra ematea nahi du herriak, eta askatasunean bizitzeko duen nahia etengabe adierazten du. Aurrerapausoak eskatzen ditu.
Horregatik, gure urratsak Euskal Herrian kokatzen ditugu, euskal herritarrek
konponbiderako duten nahia eta beharra oinarri izanik. Herriarekin batera bidea
egin nahi dugu!
Konponbiderako ekarpena aurkeztu genuenetik eragile politiko eta sozialekin izandako harremanetan babes handia jaso dugu, honela, bide orria gauzatzen hasteko erabakia hartu dugula jakinarazi nahi diogu Euskal Herriari.
Zailtasunak ditugu oraindik gure kolektiboa osatzen duten kide guztiak etxeratzeko, baina aukera eskaintzen duten egoerei gaurdanik soluzioak ematen hasteko hautua egin dugu. Beraz, gaurko egunetik aurrera gure sorterrietako kaleak
betetzen hasiko gara. Gaurtik aurrera gure sorterriko plazetan ere ikusiko gaituzue berriro.
Konpromisozko urratsa da, bide oso bat egin nahi duena. Guztion artean lortu behar dugu azken iheslaria etxeratzerainoko dinamika iraunkor eta sendo bat
sortzen. Konponbide prozesua garatzeak, ezinbestean, preso eta iheslari guztien
etxeratzetik pasa behar duelako.
Blokeo guztien gainetik ilusioz eta indarrez aurrera jarraitzeko mezua helarazi nahi dugu. Gero eta gehiago gara konponbide prozesuak itxikeria guztien
gainetik aurrera egitea nahi dugunok. Herritar bakoitza da askatasunerako giltza.
Badakigu, beraz, ez gaudela bakarrik bide hau egiteko orduan. Hurbileko ditugu erbestean izan diren lagun horiek guztiak, hurbileko ditugu ere elkartasuna
erakutsi diguten milaka eta milaka herritarrak eta hurbileko izan nahi dugu, begirunez, agertoki justu eta baketsua nahi duen herritar oro.
Aske izateko joan ginen eta aske izateko itzultzen hasi gara, denok izan gaitezen libre! Herriarekin batera konponbide prozesua bultzatzera goaz!

Herria dugu arnas
Euskal Herrian, 2014ko martxoaren 22an
Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboa
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presoak kalean.

Urtarrilak 17
Maitane Linazisoro
gure artean
Maitane Linazasoro presoa aske geratu
da. Linazisoro eta Oarsoaldeko beste
bost gazteri sei urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri zieten auzitegi espainiarrek,
Segiko kideak izatea leporatuta. Auzitegi
Gorenak zigorrak murriztea ahalbidetzen duen Kode Penalaren artilukua aplikatzea onartu ondoren, Topasen zegoen
Oreretarra libre geratu zen.

Otsailak 6
Emilio Castillo aske
Emilio Castillo euskal preso politiko hondarribitarra aske geratu zen Burgosko espetxetik irtendan, 75 urterekin.
Otsailak 17
Jean Pierre Harokarene berriro etxean
Jean Pierre Harokarene euskal preso politikoa irundarra Soriako espetxetik atera
ondoren espainiar Poliziak zuzenean
Pausura eraman zuen, Behobiako mugara eta bertan utzi. Izan ere, Espainiako Estatuan sartzeko debekua eskatua zuten
haren aurka.
Otsailak 20
Urtzi Etxeberria libre
Urtzi Etxeberria euskal preso politikoa
aske geratu zen lau urteren ondoren.
Uzercheko espetxetik atera eta La Jonqueran (Girona) utzi zuen Polizia frantsesak.
Otsailak 24
Nerea Garaizar
kartzelatik atera da
Badajozeko espetxetik atera odoren
aske geratu zen. Garaizar 2001ean atxilotu zuten Frantziar estatuan, eta, sei urte
geroago, 2007an, Espainiaren esku utzi
zuten.

Otsailak 25
Arantxa Zulueta aske
2014ko urtarrilean atxilotu zutenetik,
behin-behineko espetxealdian izan dute
Arantza Zulueta abokatua. Hiru urteren
ondoren, Espainiako Auzitegi Nazionalak jarri zuen 20.000€ko bermea eta
kartzelatik ateratzeko aukera eman zion
Zuluetari. Puerto III kartzelatik atera zen.
Martxoak 18
Nerea Bengoa
Gasteizen berriro
Nerea Bengoa euskal preso politikoa eta
Gasteizko bizilaguna Huelvako espetxearen harresiak atzean utzi zituen.

Maiatzak 4
Xabier Aranburu
fidantzapean libre
Xabier Aranburu Sagarminaga preso politiko ondarroarra aske geratu zen Frantziako kondena bete ondoren. 2017ko
apirilaren 17an bere kondena bete zuen
arren, euroagindu bat zuenez espainiaratu eta Auzitegi Nazionalera eraman zuten. Epaileak 12.000€-ko fidantza ezarri
zion askatasuna berreskuratzeko.
Ekainak 18
Ruben Rivero kalean
Ruben Rivero Campo euskal preso politikoa Mont-de-Marsan-etik askatua bost
urte t’erdiz preso egon ondoren.

Martxoak 30
Mertxe Txibitek
askatasuna
berreskuratu du
Mertxe Txibite euskal preso politikoa
Murtzia II espetxetik kaleratu zen. Hamairu urte estatu frantseko kartzeletan egon
ondoren hilabete batzuk zeraman Mediterraneoko kartzelan honetan.

Apirilak 19
Aitor Olaizola irten da
Aitor Olaizola euskal preso politikoa
aske geratu zen sei urte bete ostean. Darocako espetxetik atera zen.
Apirilak 26
Oier Lorente kalean
Sei urteko kondena osorik bete ostean,
Oier Lorente euskal preso politikoa
Dueñaseko espetxetik irten zen.
Apirilak 24
Adur Fernandez
herrira bueltatu da
Adur Fernandez euskal preso politikoa
sei urteko kondena bete ostean Valladolideko espetxetik atera zen.

Ekainak 25
Tomas Elgorriaga
balditzapean libre
Alemanian preso igarota denboraren
konputazioa zehaztu ondoren Tomas
Elgorriaga Kunze preso hondarribiarra
Fleury-Merogis presondegitik irten zen.
Urte hasieran epaitu zuten Parisen eta
bost urteko zigorra ezarri zioten Elgorriagari, horietatik hiru kartzelan bete
beharrekoak eta beste biak baldintzapean aske. Elgorriagari ez zioten ezarri
Frantziako estatuan bizitzeko debekurik.
EKAINAK 26
Iker Araguas etxean
Bederatzi urte preso egin ondoren,
Ocaña II espetxetik atera zen Iker
Araguas iruindarra.
Ekainak 27
Iñaki Lerin KALEAN
Iñaki Lerin 2012an Ingalaterran atxilotu
zuten eta urtebete beranduago espainiaren esku utzi eta kartzelaratua eta
dispertsatua izan zen. Ezarritako zigorra bete ondoren Ocañako espetxearen
atea ireki diote Berriozartarri.
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Abokatuen eremuko
hausnarketa
Abokatuon eremuko
hausnarketa eta
berregokitze batzuen
berri eman nahi
dizkizuegu. Azken
urteetan, gure Ian
juridikoak aldaketa
nabarmenak izan
ditu:

Ejekutoriak Eremua
Jada kondenatuta eta espetxean zaudetenen kopuruak, berriz, ez du behera egin. Gutxitzen doa, noski, kondena
osorik betetakoak ateratzen doazen
neurrian. Baina eremu honetan, "Ejekutoriak" deritzogun eremu honetan,
hainbat fronte irekita ditugu:
•
•

•
Atxiloketak
Atxiloketek nabarmen egin dute
behera. Ez dugu ahaztuta, azken
atxiloketa masiboak, presoen babes
eremuari lotutakoak izan direla (geurea barne) eta Frantziar Estatuan ere
ETA-ko kideen aurkako atxiloketek
bere horretan jarraitu duela. Baina
ezin dugu ukatu, duela urte batzuetako etengabeko atxiloketa eta prozedura berrien irekitzeek geldialdi bat
izan dutela. Jakitun gara aurrerantzean ere horrelako edo beste izaera
bateko erasoek jarraituko dutela (gorazarreak, desobedientzia zibilak...),
baina esan bezala, Ian juridikoari dagokionez, nabarmen gutxitu da.

•
•

•
•
•

Kode Zaharrarekin zigortutakoen
erredentzioak lortzea.
Zigorren pilaketak edota akumulazioak eta limiteen ezarpena (2025-30 edo 40 urte).
Zigorren pilaketa eta limite hauen
barne, Frantziar kondena sartzea:
jada kasu batzuk Giza Eskubideen
Europar Auzitegian sartu dira.
Zigor "txikien" preskripzioa.
Zigorren berrikustea (errebisioa),
Kode Penaleko azken erreformaren 574 bis 4 artikulua aplikatuz.
Prebentibo aldien kontaketa.
Erantzunkizun zibila.
Etorkizunean sortu daitezkeen beste hainbat gai.

•

Gaixo larriek izan ditzaketen beste
irtenbideak lantzea. Erregelamenduko 100.2 artikulua aplikatzea,
Euskal Herriratzea, osasun asistentzia bermatzea.

•

Bizi-baldintzei lotutako beste hainbat gai. Komunikazioak orohar,
baimen bereziak senideen hileta,
gaixotasun larriengatik edo seme-alaben jaiotzagatik, espetxeko
beste hainbat arazo,...

Beraz, egoera honen aurrean, modu
honetan antolatuko dugu gure lana:
•

Herrialde bakoitzean, preso kopuruaren arabera, abokatu zehatz
batzuk egongo dira, jada kondenatuta zaudeten kideen “Ejekutoriak
Eta Penitentziario”arloen jarraipen
zehatza eta etengabea egiteko. Norbaitek abokatu hauetatik kanpoko
norbait hautatu nahi badu, orain
arte bezala, bere esku egongo da,
noski.

•

•

Espetxe-zigorra Euskal Herriko
espetxeetan betetzea. Gai honekin ere, Europar Giza Eskubideen
Auzitegira joko dugu.

Epaitzear dauden auzien defentsa
juridikoa egiteko eta sortzen diren
auzi berrien defentsa juridikoa egiteko, uneoro dagoen lana ebaluatuko da eta horretarako beharrezko bitartekoak jarriko dira. Gaur
egun dagoen lanari aurre egiteko,
orain arteko erreferentzia berberak egongo dira, beti ere bakoitzaren esku dagoelarik beste abokatu
bat hautatzea.

•

Baldintzapeko askatasunak. Gaixo
larriak / 70 urtetik gorako kideak /
zigorraren 3/4ak beteta dituzten
kideak. Horretarako ezinbestekoa

Guzti hau jakinarazi ondoren, edozein
zalantza edo ekarpenen aurrean, zure
orain arteko abokatuekin jar zaitezke
kontaktuan.

Penitentziario Eremua
Eremu Penitentziario-an ere, hainbat
bide jorratzeko ditugula pentsatzen
dugu:

Epaiketak
Honi lotuta, irekita eta epaitzear dauden prozedura eta Sumarioek ere
behera egin dute. Aurreko ikasturtean
amaitutzat eman ziren, akordio bidez,
hainbat makro-sumario. Ukaezina da
oraindik ere baditugula Sumario ire-

da, 7/2003 Lege Organikoa, hau
da, salbuespenezko legedia gainditzea.

kiak eta berriak ere irekiko diturte. Baina eremu honetan ere, lanaren gutxitze bat izan dugu.
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AUZITEGIETATIK.

Otsailak 8

Konputu
bikoitzarena
Estrasburgon

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak (GEEA) tramitera onartu zuen
Nanclares bideko Kepa Pikabeak
aurkeztutako eskaera, espetxe frantziarretan betetako zigorra espetxe
espainiarretan kontuan hartzeko eskaera alegia. Pikabeak abenduaren
azkenetan aurkeztu zuen eskaera
GEEA-ren erregistroan, eta, aztertu
ondoren, epaigai dela erantzun diote. Dena dela, urtebete baino gehiago
pasa liteke epaiketa egiten dutenerako, eta ez da baztertzekoa urtarrilean,
Estatu Espainoleko bide judiziala
amaituta, europar auzitegian eskaera egin zuten EPPKko beste euskal
preso politiko batzuenarekin batzea
bere eskaera. Konstituzio Epaitegia ez zen auziaren muinean sartu,
eta 2015aren urtarrileko Gorenaren
erabakia, ezen Europar Batasuneko
errietan betetako zigorrak batzea
aurreikusten duen arauak ez duela
ekarri behar euskal preso politikoen
zigorraren murrizketarik, baietsi besterik ez zuen egin.
Frantziar espetxeetan betetako zigorra kontutan hartu ez zaien eta jada
kalean behar luketen presoak hauek
dira: Pako Mujika Garmendia, Josu
Arkauz Arana, Iñaki Bilbao Beaskoetxea, Jose Jabier Zabaleta Elosegi,
Iñaki Etxeberria Martin, José Ramón
Lopez de Abetxuko, Xanti Arrospide
Sarasola. Laster batean 55 izango dira
egoera berean izango diren euskal
preso politikoak.

Martxoak 2

GEEA euskal
preso politikoen
hurbilketaren
aurka Estatu
frantsesean

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak onartezintzat jo zituen beren
senideen bizilekutik urrun espetxeratuak zeudelako estatu frantsesaren
aurkako hiru euskal preso politikoren
salaketak. Urko Labaka Larrea Frantziaren aurka helegitearen epaiak, eta
honi batzen zaizkion Jone Lozano
Miranda v. France eta Alex Zobaran
Arriola v. France, presoen eskaera
errefusatzen zuen eskas oinarrituta
zegoelakoan. Parisko espetxeetatik
Lyongora eraman zituztenean ipini
zuten helegitea, GEEAren 8.artikuluaren bortxaketan -urrutiko espetxeetan egotea familia bizitza normalaz
disfrutatzeko aukeraren eskubidearen aurka doala dioen artikulua- oinarritu zuten abokatuek eskaera. Epaile
frantsesak eskaerari erantzun ez zionez, prozedura judiziala abiatu zuten eta honek ezezko erantzuna jaso
zuen 2013ko otsailaren 13an, eta epaileak eskutitz batean azaltzen zien
zergatik zeuden espetxe horretan eta
ez beste batean prebentibo gisa. Erabakiari errekurtsoa ezarri zioten, eta
urte horretako martxoan jaso zuten
Parisko Apelazio Tribunalaren erantzuna tramiterako errefusatzearekin.
Barne bidea agortuta, hiru presoek
eskaera bana egin zuten GEEAan
2013ko irailaren 4an. Hiru presoen
eskaerak batean bildu zituzten eta ez
zen onartua izan, beraien salaketaren
oinarrian zegoen GEEAko 8. artikuluaren bortxaketarik ez zegoela argudiatuz. Frantzian, euren etxeetatik
urrun, atxilotuak izan zirela argudiatzen da, zigortuak izan zirenean ez
zutela salaketa judiziala berritu, prebentibo gisa zeudenez Parisen espetxeratuak egon behar zutela eta Lyondik Euskal Herrirako distantzia ez
dela Paristik baino handiagoa... Baina
batez ere argudiatzen zuen ez zaiela
ezinezko egiten familia bizitza normalaz disfrutatzea (salaketaren funtsa),

bisitak normalki jasotzen dituztelako
eta telefono deiak egiten dituztelako.
Hala ere onartzen zuen gerta daitekeela espetxeratuaren familia bizitzarako eskubidearen bortxaketa gerta
daitekeela distantziak eta familiaren
egoera pertsonalak bisita ezinezko
bihurtzen badu, hiruren kasuan gertatzen ez zena, bestalde, presook ez
daudelako bisiten murrizketa suposatzen duen ezein espetxe erregimen
bereziren pean, eta ez dituzte modu
gehiegizkoak zigortzen, bisitak jasotzen dituzte eta nahi dutenean telefonoz deitzen dute. Epaiaren arabera ez
dago familia bizitza normalaz disfrutatzeko duten eskubidearen inolako
bortxaketarik.
Maiatzak 4

Parisen epaiketa
eta 6 urteko
zigorrak

Parisko Korrekzio Tribunalak sei urteko
zigorra ezarri zien Montxo Arkaitz Barea
Etxeberriari (Poitiers) eta Oier Ibarguren
Sarasolari (Fresnes). Arkaitz Barea iruindarra eta Oier Ibarguren donostiarra
2013ko otsailean atxilotu zituzten, arma
banarekin eta nortasun agiri faltsutuekin lapurtutako autoan zihoazenean.
Epaiak ustezkotzat ematen du ETAko
logistika aparatukoak zirela eta faltsifikazio aparatuan (FAL) inplikatuak direla;
horrela, 6 urteko zigorra ezarri ondoren,
estatu frantsesean jarraituko dute zigorra betetzen gero frantziar lurraldetik
kanporatuak izateko.
Ekainak 20

Bi Euskal preso
Frantziaratu
dituzte

Aratz Gomez eta Arkaitz Saez Ipar
Euskal Herriko bizilagunak estatu
frantsesera eramanak izan ziren estatu espainiarrak ezarritako zigorra
betetzera. Bi presoak ,zigorra urte bukaeran amaituko dutenak, lehenak
dira espainiar kartzeletatik (Ocaña I
eta Puerto I espetxeetatik hain zuzen
ere) frantziakoetara alderantzizko bidea egiten dutenak.

30

kalerainfo

IHESLARIAK.

LAN ILDOAK.

Joseba Vizan

Haurren eskubideak
bermatzeko, Euskal
Presoak Euskal Herrira!

euskal errefuxiatu
politikoak Rio de
Janeiroko espetxean
jarraitzen du
Joan den apirilaren 28an atxilotu ondoren, Joseba Vizan euskal
errefuxiatu politikoa Rio de Janeiroko Benfica espetxean dago.
Brasilen bizi izan da Joseba Vizan
azkenengo 19 urteetan, bere neskalagunarekin eta alabarekin, irakasle gisa lan eginez.
Atxilotze unean, berak egindako
asilo politikoaren eskakizunari
Brasilgo Gobernuak uko egin zion,
eta Espainiako agintariek egindako estradizio eskaera gauzatzeko
kudeaketa hasia zela jakinarazi
zioten. Estradizio prozesuari aurre egiteko, bere abokatuek eskatu
dute martxan den prozesu horri
erantzun bitartean aske uztea.
Momentu honetan erabaki horren
zain daude bere senitartekoek eta
lagunak.

Iheslariak etxera
Atxondon 60 pertsonatik gora bildu ziren herriko iheslariak 20 urte
etxetik kanpo daramatzala gogorarazteko eta iheslariak etxean behar
ditugula aldarrikatzeko.

Dispertsioaren mapa lazgarria da oso
eta Presoen Batzordeak politika kriminal honen ondorioak irmoki salatzeaz
gain, ahotsik gabeko kolektibo batengan jarri nahi du arreta. Sakabanaketaren politikak ondorio larriak ekarri ditu
presoentzat baita senide eta lagunentzat ere: bidai amaiezinak, kostu ekonomikoa, istripuen arriskuak eta errepideetan jada 16 herritarren heriotza,
neke fisiko eta psikologikoa... Baina honen atzean ikusezina den beste errealitate bat dago, gurasoak kartzelan dituzten haurrena, alegia. 113 haur eta nerabe
osatzen dute gaur egun kolektibo hau:
102 umek ama edo aita dute espetxean,
9k guraso biak eta 2 ume beren amekin
bizi dira espetxean bertan (Xua Picassenten eta Izar Madrilen).
Sare-k salatu duenez ume hauen giza
eskubideak urratuak dira sistemati-

koki. Nazio Batuen Haurren Eskubideen Deklarazioak jasotzen duenaren arabera “babes berezia jasotzeko
eskubidea dute, fisikoki, mentalki eta
sozialki osasuntsu et libre haz daitezen” eta “arrisku egoeretan arreta eta
laguntza jasotzen lehenak izateko
eskubidea” daukate. Haurren eskubideak giza eskubideak dira eta euskal
haur hauenak ez dira errespetatuak
izaten ari. Horretarako, irtenbide integral bat gauzatu artean, guraso presoak Euskal Herriko kartzeletan egon
behar dute. “Horregatik, Sarek haur
hauen guztien ahotsa izan nahi du.
Sarek haur hauek aurpegia eta bizipenak dituztela erakutsi nahi du, ikusgarri egin nahi ditu, eta euren eskubide
eta ongizatearen alde lan egingo du.
Gurasoen ondoan hazteko eskubidearen alde.”
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Ibon Iparragirre berriz
ere ospitaleratua eta,
alta eman ondoren,
kartzelara eramana
izan da
Ibon Iparragirre, Ondarruko preso politikoa, maiatzaren 30ean ospitalera eraman behar izan zuten pneumoniak jota.
C3 fasean duen hiesak bere gorputzaren
atal ezberdinak kaltetu ditu. Iparragirreren sistema immunologikoa oso higatuta
dago eta bere bizia arrisku larrian dago.
Egoera honetaz kezkaturik, bi aste lehenago espezialitate ezberdinetako 300
medikuk Gasteizko parlamentuan txosten bat aurkeztu zuten, zeinean Ibonen
gaixotasuna eta kartzela bateraezinak
direla salatzen zuten. Zentzu berean,
ekainaren 2an EAEko 75 parlamentarietatik 65k EH Bilduren proposamena
babestu zuten. Hala, EH Bildu-k, Elkarrekin Podemos-ek, EAJ-k eta PSEk Ibon
Iparragirre aske uzteko adierazpen ins-

tituzionala babestu zuten; alta, PP kontra azaldu zenez, adierazpenak ez zuen
aurrera egin.
Aldarri hau estatu espainoleko Senatura eta Kongresura heldu zen ere.
Ekainaren 1ean EAJ, EH Bildu, ERC eta
Compromis taldeek Juan Ignacio Zoido Barne ministroaren urgentziazko
agerraldia eskatu zuten. Goiko Ganberan Jon Iñarritu EH Bilduko senatariak
Herriaren Defendatzaileari larriki gaixo
dauden presoen eta, zehazki, Ibon Iparragirreren egoera aztertzeko eskaera
egin zion.

salatzeko eta Ibonen zein beste preso
gaixoen kaleratzea exijitzeko, Ezker
abertzalearen Kalera,Kalera! dinamikak manifestazioa burutu zuen Bilboko
kaleetan, ehunka lagun bildu ginelarik.
Gaixo larrien berehalako kaleratzea eskatzeaz gain, gatazkaren ondorioentzat
irtenbide integral baten beharra aldarrikatu genuen mobilizazioan. Euskal Herrian bakean eta askatasunean bizi ahal
izateko iheslari eta preso politikoen
kaleratzea ezinbesteko pausua da eta
gure herriko kaleetara ekarri arte tinko
jarraituko dugu lanean.
Heriotz-zigorrik ez!

Agerikoa da Ibon Iparragirre heriotz-zigorrera kondenatua izan dela. Gorrotozko eta mendekuzko politika hau

Ibon Iparragirre Kalera!
Larriki gaixo dauden presoak kalera!
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AGENDA.

Ipar Euskal
Herrian

Uztailaren 6an hasita bi aste eta
erdiko gose greba egingo du gazte
mugimenduak Hiriburun. Interpelazioa eta presoen afera desblokeatzeko dei anitza eta zabala luzatuko
da uztailetik aurrera.
Preso gaixoen kaleratzearen alde eta
urrunketarekin amaitzearen beharraren gainean indar nagusia egitea.
Eremu bakoitzetik garatu beharko
diren egitasmoa eta ardatzak (Ekinbide sozialaren eremutik, Ezker Abertzaleak Kalera-kalerarekin eta Eremu
instituzionaletik...).

Udako kalera martxa,
Hatortxu eta Presoak
Kalera... eta jaia
izango da!
1.
Uztailak 20-27
UDAKO Kalera martxa
(Gernika-Lakuntza)

2.

3.
Presoen Askatasunaren aldeko Martxa, “KALERA.... eta jaia izango da”. Martxa honek Euskal Herriko kostaldeko
errepideak zeharkatuko ditu zortzi
egunetan Hatortxu Rock jaialdiaren
inguruan amaitzeko. Askatasunaren
aldeko martxaren 40. urteurrenean,
atzo bezala gaur ere presoak askatzeko erronka dugu eta, bestalde, haustura demokratikorik gabeko erreforma
politikoari aurre egin ordez, aldebakarreko prozesu independentista bat
ezartzeko erronka ere badugu.

Etxerat
loiola eta
hondartzetan

Uztailaren 31n, Saninazio egunean,
elkarretaratzea Loiolan. Abuztuaren
6ean (5etan Plentzian) Euskal
herriko hondartzetan kartelada
ibiltariak.

EPPK eta EIPKren
eztabaiden
garapena

Uztailean EPPKren eztabaida amaituko da eta horrek 2013an ekindako
ibilbidean sakontzea ekarriko du.
Jakina, ekinbide sozialari erabat lotuta egin beharrekoa izan da. EIPKren ildoaren garapena emateko,
EIPKk ere norabide berean prozesu
politikoa indartzeko 2014ean abiatutako ibilbidea sakontzeari ekingo
dio datorren kurtso politikoan.

4.
5.
6.

7.
8.

Etapa. Uztailak 20
Gernika-Busturia-Bermeo, 15km.
Etapa. Uztailak 21
Bermeo-Mundaka
Laida- Ea-Lekeitio, 24'1km.
Etapa. Uztailak 22
Lekeitio-Ondarru, 13'6km.
Etapa. Uztailak 23
Ondarru-Mutriku-Deba, 11'3km.
Etapa. Uztailak 24
Deba-Zumaia-Getaria, 23'3km.
Etapa. Uztailak 25
Getaria-Zarautz
Usurbil-Hernani, 13km.
Etapa. Uztailak 26
Hernani, Anoeta-Ibarra, 19'9km.
Etapa. Uztailak 27
Ibarra-Tolosa-Altsasu-EtxarriLakuntza, 15'6km.
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agenda.

Hatortxu Eguna
“Nahikoa da...
Denak etxera!”

“Hatortxu Rock 20” inoiz ezagutu dugun
elkartasun jaialdirik handiena izango
da; lau egun (27,28,29,30), 89 musika talde, eta... milaka pertsona espero da. Baina dena ez da musika izango, Uztailaren 30ean, HATORTXU rock jaialdiaren
barnean presoen etxeratzearen aldeko
ekitaldia eta elkartasun eguna burutuko da “Nahikoa da... Denak etxera!”
lelopean. Deialdi nazionala egina dago
ekitaldi honetarako eta Hatortxu Rock,
euskal preso politiko, iheslari eta deportatuen eskubideen defentsan benetako
aurrera pauso bat izatea da helburu.
Hatortxu 20ra ahalik eta ahots gehien
batzeko asmoarekin, jadanik elkartu da
dira hainbat eragilerekin (Etxerat, Sare,
Kalera,.. edota EH Bildu, Sortu, Ernai,..)
bai jaialdirako eta baita ekitaldirako ere
beraien babes osoa eskuratzeko. Uztailaren 30ean, ekitaldi nagusia eguerdiko
13:00an hasiko da baina egun osoko
ekimenak izango dira. Horrekin bukaera emango zaio Hatortxurock-i.

Uda-Herrietako
jaietan

Iazko planteamenduaren antzekoa garatu asmo da kalera kalera-ren aldetik.
Herrialde-Hiriburuetako mobilizazioak

Kalera-kaleratik bultzatuta Gasteizen,
Bilbon... eta irailaren 10ean Donostiako
estropaden bigarren igandean Kalerakalera dinamikak deituta.

UDAZKENARI BEGIRA

abenduaren 9an
manifestazioa
Parisen
Gobernu berria urratsak egitera behartzeko sortu nahi den giro politikoan
eragiteko asmoz antolatzen da manifestazioa. Parisen egingo den mobilizazioa
nazionala izango da (Ipar eta Hego Euskal Herritik) eta Frantziar estatuko eragile politiko, sindikal eta sozial anitzek
lagunduko dute, milaka batzu pertsonaren parte-hartzea espero da. Manifestazio hori aurretik egingo den lan ildoaren
emaitza izatea nahi da. Hau da, udan
hasi eta udazkeneko hilabeteetan egingo denaren adierazpena izatea nahi da.
Manifestazioa baino lau aste lehenago
hasita espetxez espetxe eta hiri nagusietan barrena itzulia egingo da. Lagun
batzuek osatutako talde batek egingo
du bira, Espetxe guztietan gelditu eta
hiri nagusietan presoen aldeko talde
iraunkorrak sortzeko helburuarekin.
Itzulia Pariseko manifestazioarekin
amaituko da.

gabonetan
Kalera-Kalera
gisara egingo
den ildoa

Eguberrietan iaz herrietan egin zirenen
hariko ekimenak. Usurbilgo ekimen
nazionalaren parekorik ez da kontenplatzen, egitekotan hiriburuetan eta herrietan antolatu beharko dute beraien
indarrekin.

URTARRILAK 13

SAREk antolatutako urteroko manifa
erraldoia. Dispertsioaren aurka eta Konponbidearen alde.
Balizko beste ekimen puntualak
(SARE, ETXERAT, PLATAFORMAK,
KALERAren aldetik) Durangoko azokaren inguruan, Giza eskubideen
egunaren inguruan... Amen-gurasoen
aferarekin edota larriki gaixo dauden
euskal preso politikoekin elkartasun
ekimenak.

2018ko URTERA BEGIRA

Preso politikoen
nazioarteko eguna

2018ko apirilaren 21ean (larunbata)
preso politikoen nazioarteko egunaren bueltako MANIFA nazionala egingo da.

34

kalerainfo

eSPETXEETATIK.

Granadako Espetxetik
Ekainaren 12an “Granadako espetxean emakumeek zigor
bikoitza” izenburua zuen gutuna euskal egunkarietan
argitaratu zen. Granadako espetxeko euskal preso politiko
guztiek (Arkaitz Agote Cillero, Iban Apaolaza Sancho,
Txetxu Barrios Martin, Iñaki Beaumont Etxebarria, Unai
Bilbao Solaetxe, Egoitz Coto Etxeandia, Agurtzane Delgado
Iriondo, Unai Lopez De Okariz, Imanol Miner Villanueva,
Ainhoa Mujika Goñi, Jon Olarra Guridi, Asier Rodriguez
Lopez eta Diego Ugarte Lopez De Arkaute) azaltzen zuten
emakumeen moduluan gertatutakoa. Maiatzaren 18an
kide emakumeak, Ainhoa Mujika eta Agurtzane Delgado,
isolamendura eraman zituztela zioten, eta espetxeko
zuzendaritzak epemugarik gabe bertan mantentzeko
asmoa duela. Gertaeron salaketan euskal gizartearen

conocer la inquietud y las necesidades de las presas, pero en vez
de ello, usted decidió castigar a Mujika y Delgado enviándolas a
aislamiento.
Yo también vivo con preocupación el trato discriminatorio que se
da a las mujeres presas en la prisión que usted dirige. Este conflicto a provocado que se conozca ampliamente la discriminación
que sufren las presas por su condición de mujeres. Por ejemplo,
los puestos de trabajo remunerados como albañilería, mantenimiento, carpintería, fontanería, pintura, electricidad, soldadura,
economato central y etc. están ocupados exclusivamente por
hombres, y a las mujeres sólo se les ofrecen trabajos de limpieza,
como la limpieza del departamento de comunicaciones (salas
vis a vis, camas, suelos…), donde sólo hay mujeres, o lavandería y
cocina.
Además, las mujeres tienen menos posibilidades para la realización de actividades modulares y extra-modulares. Antes, las
presas y los presos acudían juntos a as actividades educativas y
formativas del área sociocultural. Tras su nombramiento, se decidió controlar e impedir el contacto entre mujeres y hombres en
esta área. Para ello, se instalaron aulas de escuela en los módulos
de mujeres, quedando así aisladas de los hombres. Al parecer, esto
se decidió porque las presas y presos tenían relaciones sexuales
entre ellos. Ante esto ¿a quien se controla y se impide la asistencia
a las actividades mixtas, y a quien se aísla? A las mujeres. Esto es
hacer culpable a la mujer de que se produzcan relaciones íntimas
y querer controlar su sexualidad aislándolas de la propia cárcel.

inplikazioa eskatzen zuten euren eskutitzean, espetxeko
zuzendaritzari esktitzak bilatzea iradokiz:
Sr. Director de la prisión de Granada,
Yo también denuncio su decisión de aislar a las presas Políticas
Políticas vascas Ainhoa Mujika y Agurtzane Delgado.
La decisión de aislar a estas, se produce por un conflicto que ha
creado la dirección que usted dirige al querer obligar a todas las
presas de su módulo a realizar trabajos forzosos. El los módulos de
no respeto existe la figura de “destino” de limpieza de los servicios
del patio. También en el módulo 9 de mujeres. Pero quieren obligar,
además, a limpiar los servicios de manera rotativa a todas las presas
de este módulo, algo que en los módulos de no respeto de hombres
no ocurre. Con esto se concluye que se discrimina a las mujeres.
Por estos hechos, la gran mayoría de presas del módulo 9, le han
manifestado su desacuerdo y crítica por la medida discriminatoria de obligarlas a realizar trabajos forzosos. Este hecho merecería
una reflexión por su parte y tener una actitud dialogante para

Resulta obsesivo ese empeño de tratar diferenciar a las mujeres.
Es indignante que su centro, lejos de aplicar políticas de igualdad
más acordes con los tiempos que vivimos, siga anclado en el pasado y aplique políticas retrogradas como esos clichés antiguos
de que las mujeres valen para una cosa y los hombres para otra.
En este espacio en donde el control de los cuerpos es la base del
funcionamiento, y las mujeres presas sufren un control mayor.
La prisión ha sido construida por y para los hombres, tanto en
la arquitectura física como en la ideológica. Esto conlleva un doble estigma para la mujer; el estigma de ser presa y el estigma de
ser mala mujer. La actitud patriarcal y machista de su prisión, no
hace mas que potenciar el estigma señalado.
Por todo ello, yo también me solidarizo con Ainhoa y Agurtzane
y todas las presas de la prisión de Albolote. Emplazándole a una
reflexión y una gestión mas dialogante, en aras de una política
de igualdad mas acordes con las demandas de la sociedad, interpelándole para que saque a Agurtzane y Ainhoa de aislamiento
y vuelvan a la situación anterior ya que están siendo discriminadas por su condición de mujeres y de Presas Políticas Vascas,
demandándole también el fin de las políticas de excepción que se
aplica al colectivo de Presxs Politicxs Vascxs.

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