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Sarrera

Etxerat Elkartearen helburuetako bat gure senideek eta lagunek bizi duten salbuespeneko
egoeraren berri ematea da, izan ere, gu gara gure senide preso eta iheslariek bizi duten ego-
eraren berri dugun lekuko zuzenenak. Berri hauek behin eta berriz erakusten dute euskal
preso politikoek muturreko egoerak bizi dituztela, eta sarri euren oinarrizko eskubideak urra-
tuak izaten direla. 

Orain, Etxerat Elkarteak jasotzen duen informazio hori txosten batean jasotzea erabaki du.
Txosten honetan gure senide eta lagunen egoeraren inguruan jasotzen dugun informazioa
islatuko da. Honek, euskal preso politikoen errealitatea zein den hobeto ikusten lagunduko
digu, eta era berean, salbuespeneko egoera horien salaketa zuzena egiteko metodoa izango
da. 

Egun, 674 euskal preso politiko daude 85 espetxetan banatuta. Gehienak espainian eta fran
tzian dauden arren, portugalen, ipar Irlandan, ingalaterran eta mexikon ere badaude euskal
preso politikoak; eta beste gutxi batzuk Euskal Herrian. 674 senide eta lagun dauzkagu gu-
gandik urrun eta salbuespeneko egoera larriak bizitzen. 

Urtarrileko txostenean argi eta garbi ikus daiteke espainiar eta frantziar Estatuek espetxe
politika berdinarekin jarraitzen dutela. Eta espetxeetan oinarrizko eskubideak behin eta be-
rriz urratzen direla. Espetxean jarraitzen baitute gaixotasun larriak dituzten presoek, zigo-
rraren 3/4 edo 2/3 beteta duten presoek, 197/2006 doktrina aplikatuta duten presoek eta
baita 70 urtetik gora dituztenek ere. Horregatik Etxerat Elkarteak preso guzti hauen bere-
halako askatasuna eskatzen du, eta dispertsioarekin amaituz euskal preso politiko guztien
Euskal Herriratzea ere eskatzen du.



Gure senideek osatzen duten Euskal Preso Politikoen Kolektiboak borrokaldia burutu zuen
urtarrilaren 9tik 13ra bitarte. Gure senideek jasaten duten muturreko eskubide urraketa ego-
erak, horien alde borroka egitera daramatza. Egun horietan zehar itxialdiak burutu zituzten,
barauak egin zituzten, espetxeetan informazioa banatu zuten... Borrokaldi honen bitartez,
euren Euskal Herriratzea aldarrikatu dute, azken 22 urteetan eman den sakabanaketarekin
amaituz, eta aldi berean, espetxeetan bizi dituzten muturreko egoerekin amaitzea ere eskatu
dute. Honela, zigorraren 3/4 beteta duten presoen, gaixotasun larriak eta sendaezinak di-
tuztenen, eta 197/2066 doktrina aplikatuta dutenen egoera konpontzea ere eskatzen dute. 

Espetxe guztiek burutu zuten borrokaldia, espetxe bakoitzak asteko egun bakoitzerako eki-
men zehatz batzuk antolatu zituelarik. Jarrain, zenbait espetxek aste horretan zehar buru-
tutako ekimenen zerrenda:

Estatu espainiarra

A LAMA
Urtarrilaren 9, 10, 11, 12 eta 13an: Uko egin zioten bandejari, eta baita aktibitate ezberdinei
ere.

ALCALA
Urtarrilaren 9, 10 eta 11an: Itxialdiak burutu zituzten.
Urtarrilaren 12 eta 13an: Baraua egin zuten.

CORDOBA
Arratsaldero itxialdiak burutu zituzten.

ESTREMERA
Urtarrilaren 9 eta 12an: Itxialdiak burutu zituzten.
Urtarrilaren 10 eta 13an: Bandejari uko egin zioten.
Urtarrilaren 11n: Egun osoko baraua egin zuten.
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HUELVA
Bi egunetan txapeoa burutu zuten.

JAEN
Urtarrilaren 9, 10 eta 11n: itxialdiak burutu zituzten.
12 eta 13an: baraualdian egon ziren.

MURTZIA III
Urtarrilaren 9an: Itxialdia burutu zuten.

MURTZIA
Gose greba bat burutu zuten aste osoan zehar.

PUERTOIII
Urtarrilaren 9, 11 eta 13an: Baraualdiak egin zituzten.
Urtarrilaren 10 eta 12an: Bandejari uko egin zioten.
Asteazkenero baraualdiak egiten dituzte.

SEVILLA
Itxialdiak burutu zituzten.

VALENCIA
Espetxean kartelak jarri zituzten, eta itxialdiren bat ere burutu zuten.

VALLADOLID
Urtarrilaren 9an: Baraualdia burutu zuten.

VILLENA
Urtarrilaren 9, 11 eta 13an janariaren bandejari uko egin zioten.
10ean itzialdia burutu zuten.
12an komunikazio greba egin zuten.



Estatu frantsesa

FLEURY
Urtarrilaren 9an eta 10ean: Espetxe barruan informazioa zabaldu zuten.
Urtarrilaren 11n eta 12an: Itxialdiak burutu zituzten.
Urtarrilaren 13an: Baraualdia egin zuten

FLEURY EMAKUMEAK
Urtarrilaren7an elkarretaratzea burutu zuten mural haundi batekin (dispertsioaren mapa).
Urtarrilaren 9 eta 10ean elkarretaratzeak burutu zituzten.
Urtarrilaren 11 eta 12an itxialdiak burutu zituzten.
Urtarrilaren 13an baraualdia burutu zuten.

NANTERRE
Aste osoan zehar baraualdia eta itxialdi burutu zituzten.

SAINT MARTIN DE RÉ
Aste osoan zehar baraualdia eta itxialdi burutu zituzten.



70 URTETIK GORAKO PRESOAK 

70 urtetik gora dituzten presoek, 92. artikuluaren arabera, kalean egon beharko lukete. Fran-
cisco Murga eta Pablo Gorostiaga euskal presoek, 70 urteak beteak dituzte, baina hala ere
espetxean jarraitzen dute. Mansillako espetxean lehena, eta Herrera de la Manchan bestea.

GAIXOTASUN  LARRIAK DITUZTEN PRESOAK 

Urtarrilean gaixorik dauden presoen inguruko bi albiste larriren berri izan dugu. Alde batetik,
Txus Martinen egoerak okerrera egin duela jakin dugu eta bestetik, Iñaki Errok izandako kar-
diopatiaren berri izan dugu. Bi egoera hauek euskal preso politikoek bizi dituzten egoera
larrien adibide dira, eta oso modu gardenean islatzen dute zeintzuk diren espetxe politika
honen ondorio larriak. Honela gure senide eta lagunen bizitza behin eta berriz arriskuan
jartzen delarik. 

- Gaur egun Txus Martin da euskal preso politikoen artean gaixorik larriena. Espetxeak abokatuei
txosten bat eman berri die; eta bertan gaixoak hobera egin duela dioen arren, medikazioa bi-
koiztu diotela ere jartzen dute. Senideak ez daude ados honekin, bere egoerak okerrera egin
duela uste baitute. Gainera, azken hiru hilabeteetan lau espetxetatik igaro da, eta horrek ez dio
batere mesederik egiten bere gaixotasunari. Eta honi oraindik konfiantzazko medikuen bisitarik
ez jaso izana gehitu behar zaio. Gora behera guzti hauek eragin zuzena dute gaixorik dauden
presoengan.

- Iñaki Erro preso iruindarra, urtarrilaren 18an ingresatu zuten Almeriako ospitalean, kardiopatia
iskemiko larri baten ondorioz. Hiru zain obstruituak zituenez, kateterra egin zioten ospitalean,
eta hiru stent ipini zizkioten. Iñaki Errok 25 urte daramatza espetxean, zigor osoa 2011n bete
zuen, baina 2010ean aplikatu zioten 197/2006 doktrinaren ondorioz espetxean jarraitzen du. 

Bi kasu hauetan eta gaixorik dauden beste presoen kasuan argi eta garbi ikus daiteke Es-
painiar eta Frantziar Estatuek darabilten espetxe politikaren ondorio zuzena direla euskal
preso politikoek bizi dituzten egoerak, beraien helburua horixe delarik. Etxerat Elkarteak
behin eta berriz salatuko du euskal preso politikoek bizi duten salbuespeneko egoera hau.
Honekin batera gaixotasun larriak dituzten presoen berehalako Euskal Herriratzea eta aska-
tasuna eskatu nahi ditugu.
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Euskal preso politikoek muturreko hainbat egoera jasan behar izaten dituzte. Behin eta be-
rriz, Estatu Espainiarraren eta Frantsesaren errepresioaren ondorioz sortutako egoerak bizi
dituzte. Isolamendu da egoera horietako bat. Isolamenduak eta bakartzeak ondorio ezin la-
rriagoak dituzte presoengan: ordu asko pasatzen dituzte zeldetan, ezin izaten dute beste
kideekin elkartu... Horregatik, hauek salatzea ezinbestekoa da.

Estatu espainiarra

ARANJUEZ
Oier Andueza durangarrak hilabete luze batzuk daramatza isolamenduan. Isolamendua kax-
karra eta gogorra omen da: ordu gehienak gelan igarotzen ditu, ez ditu kideak ikusten, pa-
tioan ere beste preso politikorik gabe egoten da... Aranjuezen preso dauden beste kideak
modulu arruntetan daude, hiru modulutan hirunaka banatuta mutilak eta hiru emakume
amatasun moduluan elkarrekin.

SOTO DEL REAL
Frantziatik Sotora eraman zutenetik isolamenduan dago Alberto Lopez de Lacalle. Urtarri-
laren 23an berriz ere  Frantziara eraman behar zuten arren, Audientzia Nazionalak horrela
eskatuta, Soton jarraitzen du.

DIJON
Itziar Moreno, bilbotarra, eta Oihana Garmendia, santurtziarra, Dijongo espetxean aurkitzen
dira. Euren etxetik 1.100 km-tara, dispertsatuak eta bakartasun egoeran. Azken aldian, Estatu
Frantsesaren sakabanatze eta isolatze politikaren okertzea ezagutu dugu, eta horren adibide
da Itziar  Morenok eta Oihana Garmendiak Dijoneko espetxean bizi duten egoera. Espetxe
honetan daramatzaten 7-8 hilabeteetan ugariak izan dira funtzionarioen zein zuzendaritza-
ren aldetik jasotako  probokazioak, eskubideen urraketak, zigorrak...

Beraien eskubideak eta zuzendaritzarekin adostutakoak behin eta berriz urratzen dituzte
(esate baterako, astean 3 bisita jasotzeko eskubidea dute, baina senideentzat astean hirutan
honelako bidaia bat egitea ezinezkoa denez, astean behin bisita bikoitza izateko adostasuna
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zuten; baina,orain bisita hori ere ukatzen diete). Zigorrak etengabeak dira, eta azken hila-
beteetan jarrera errepresibo hori areagotu egin da. Horrez gain, zuzendaritzarekin biltzeko
saiakera egin duten arren, zuzendaritzak oraingoz ez ditu hartu.

Itziar Morenok 8 hilabetetan 7 mittardaldi izan ditu eta hilabete eta erdi egin du zigor ziegan.
Oihana Garmendiak 7 hilabetetan 4 mittardaldi eta konfinamenduko aste bat izan du.
Mittardera eraman dituztenean gainera, indarkeriaz jokatu dute espetxe-zaindariek. Bizi
duten egoera honetan egunerokotasun normalizatu bat ematea ezinezkoa da. Egoera ho-
nekin amaitzeko eta aldarrikapenak eskuratzeko Dijoneko euskal preso politikoak borrokal-
dia burutzen ari dira. Helburuak honakoak dira: Isolamenduarekin eta bakartzearekin amaitu,
eta kide gehiagorekin elkartzea (beraiek dira Dijonen dauden euskal preso bakarrak); Dijo-
-neko espetxetik ateratzea, EPPK-ren aurkako errepresioarekin amaituz; eta euskal presoak
Euskal Herriratzea.

Helburuak betetzeko borrokaldiaren baitan hainbat ekimen burutu dituzte jada. Abendua-
ren 26tik, urtarrilaren 2ra itxialdiak burutu zituzten. Abenduaren 31an, gau osoan gelako
begizuloa itxita izan zuten protesta moduan. Urtarrilaren 4an, berriz, plantoa egin zuten.
Eta ekimen honegatik, eta miaketa batean ziegatik ateratzeari uko egiteagatik, informeak
izan dituzte. Guzti honez gain, Morenok eta Garmendiak urtarrilaren 6an, zazpi egun iraun
zuen gose greba bat egin zuten. Gose greba oraingoz amaitutzat eman dute, epaileak abo-
katuei espetxez aldatuko zituztela ziurtatu zietelako.

Estatu frantsesa

TARASCON
Mikel Almandozek bakarrik jarraitzen du, bera da Trasconen dagoen euskal preso politiko
bakarra. Gainera, urtarrileko aste batean itxialdia burutu du, eta ez da zeldatik atera, ez du
deirik egin...



Euskal Herria

MARTUTENE
Lagunen zerrendekin arazoak izaten ari dira.

Estatu espainiarra

ALMERIA
Duela hilabete batzuk koloretako orrietan idaztea debekatu zieten, eta orain kanpotik ja-
sotzen duten korrespondentziak ere ezin izango du koloretako orririk izan.

Espetxe honetako Xabier Arina moduluz mugitu zuten, eta orain hiru preso politiko daude
moduluan. Horrez gain, arazoak izaten ari da zerrendetako lagunekin, atzera botatzen diz-
kiotelako.

ARANJUEZ
Alicia Saez de Lacuesta gasteiztarrari mutilarekin dei mugagabeak izatea debekatu diote,
urtarrilaren 7ko manifestazioan, bere mutilarekin hitz egiteaz gain beste norbaitekin ere hitz
egin omen zuelako.

BURGOS
Elbarritua den preso baten ama miatu zuten. Jada bigarrengo aldia da hau miatzen dutela.

CACERES
Nolabait xantaia modura, besteen aurrean borrokatzen ez badute zeldaz ez dituztela alda-
tuko eta onurak izango dituztela esan diete. Giro nahiko ona duten arren, pasa den astean
bi itxialdi burutu zituzten.
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CURTIS
Mugatu egin diete zeldan eduki dezketen gauzen kopurua.

DUEÑAS
Hotz handia jasaten dute. Liburua hartu eta ohean gorde behar izaten dute sarri. Hauek ere
mugatua izaten dute eduki ditzaketen gauzen kopurua.

HUELVA
Gabon zahar gauean miaketa zorrotzak egin zizkieten bertaratutako senideei.

HUELVA II
Ez dago berogailurik, eta presoek hotza pasatzen dute.

JAEN
Bertako presoen senideei aurrez aurrekoak burutu ostean erradiografia bat egitera behar-
tuko lituzkeen agiri bat sinatuarazi nahi izan zien kartzelari batek. Senideek ezezkoa esan
eta aurrez aurreko bisitak kenduko zizkieten mehatxua egin zien kartzelariak, esanez aurrez
aurreko bisitarik ezingo zutela burutu aurrerantzean. Hala ere etzuten onartu aipatu agiria
sinatzea baina oraingoz aurrez aurreko bisitak normaltasunez egin dituzte.
Lagunen zerrendekin arazoak izaten ari dira.

MANSILLA
Preso baten adin txikiko semea eta honen izeba espetxe barruan zebiltzala 5-6 Guardia Zi-
bilek txakurraz lagunduta miatu zituen. Miaketa burutzeko gela batetara eraman zituzten
eta bertan poltsikoak miatzen eta arakatzen hasi ziren. Mutikoa adin txikikoa zela kontu zi-
renean berarekiko jarrera baretu zuten.

MURCIA
Elikadura oso txarra da, kantitateak eta kalitateak okerrera egin du.

NAVALCARNERO
Iker Moreno eta Joxean Aldasoro moduluz aldatu dituzte, eta lau kide elkarrekin daude orain.
Joxean Aldasorori hogei eguneko isolamendua ezarri diote.

PUERTO I
Iñaki Fernandez de Larrinoa Langraitzetik (amarekin bisitak izatea eskatu zuen) Puerto I es-
petxera eman zuten duela egun batzuk. Espetxera itzultzeko bidaia (aste betekoa) oso txarra
izan zen: ez zioten utzi bidaian bere gauzak ematen, ez zioten bizarra kentzen utzi, ez zioten



dutxatzen utzi...
Elikadura oso txarra da.

PUERTO III
Maite Diaz de Herediak dentistarenera joan behar zuen. Hasiera batean 300 euroko aurre-
kontua egin zioten, baina kontsultara joan zenean ez zioten aurreikusia zegoena egin, eta
hala ere 300 euro horiek kobratu zizkioten.
Sebas Lasak eta Arkaitz Bellonek liskarrak izan zituzten funtzionario batekin etxeietelako
gimnasioko atea ireki nahi izan. Hori dela eta, isolamendura eraman zituzten eta lehenengo
graduko bigarren fasera lehen fasera pasa dituzte eta gainera jolasteko palak eta zeldan zi-
tuzten kortsoetako egurrezko markoak kendu dizkiete.

SEVILLA
Elikadura oso txarra da, kantitateak eta kalitateak okerrera egin du. Hasiera batean presoak
hirunaka eta launaka elkartu bazituzten ere, berriro sakabanatu eta binaka jarri dituzte.

SEVILLA II
Espetxean ez dute giro ona, eta senideekiko probokazioak ugariak dira. Presoak sakabanatu
egin dituzte, bi galeriatan egotetik hirutan egotera pasa dira.
Ez dago berogailurik, eta presoek hotza pasatzen dute.

SOTO DEL REAL
Xabier Agirre Belgikan zegoen preso gasteiztarra Soto del Realera urtarrilean eraman dute,
Audientzia Nazionalera joan behar zuelako. Hasiera batean, Alberto Lopez de Lacallerekin
eta Ventura Tomerekin dago 15. moduluan (isolamendukoan).

Azken hamabost egunetan bidali dituzten gutunak itzuli dizkiete, hauetan “euskal preso po-
litiko” jartzen zuelako. Arrazoia: bidaltzen dituzten gutunak  “garbiak” izan behar dutela dioen
auto bat omen dagoela.
Denbora asko daramate beti gauza berdinak jaten, astean zazpi egunetatik bostetan arroza
jaten dute. Ur hotzarekin daude eta berogailurik ere ez dute. Hotza pasatzen ari dira.

TOPAS
Ailande Hernaez gasteiztarrari ez diote apunteak jasotzen utzi enkuadernatuak zeudelako.
Gainera, euskaraz idatzita dauden argazkiak paketeetan espetxera sartzen ere ez diete utzi.
Bestalde, bisitetan janaria eta edaria sartzea debekatu diete. Neurri hau berria da, eta funt-
zionarioen deskoordinazioa handia da. Lau orduko bizikidetzako bisetan ere ez diete ura
ere sartzen uzten.



Elkartu egin dituzte. Orokorrean aurrez aurrekoetan haurren biberoia, janaria eta jolasak
sartzeko aukera izan dute, nahiz eta, abenduan preso bati galarazi zioten.
VALENCIA
Denak elkarrekin jarri dituzte.

VALLADOLID
Lagunen zerrendekin arazoak izaten ari dira.

ZUERA
Elkartu egin dituzte. Orokorrean aurrez aurrekoetan haurren biberoia, janaria eta jolasak
sartzeko aukera izan dute, nahiz eta, abenduan preso bati galarazi zioten.

Estatu frantsesa

LYON CORBAS
Alex Zobaran urduñarraren amak eta anai batek berari bisita egiteko hegazkin bat hartu
behar zuten Biarritzen, eta hegazkin hau ez zen atera. Beraz, konpainiaren erruz bisita galdu
zuten.

POTTIERS
Etengabe zigorrak eta mittardaldiak jasaten dituzte. Horregatik Eneko Zarrabeitia eta Gorka
Azpitartek, euren eskubideen aldeko gose greba bat hasi zuten urtarrilaren 13an, hiru egu-
nez ezer jan gabe egon zirelarik. Era berean, Maite Aranalde eta Saioa Sanchez, espetxe ber-
dineko kideek, plantoak burutu zituzten protesta gisa. Eneko Zarrabeitia bisita batean Maite
Aranalde, kidearen gurasoak besarkatzera joan izanagatik zigortu zuten. Bi hilabeteetan
zehar bisitak kristalarekin egin beharko ditu. Gorka Azpitarte, berriz, patiotik patiora beste
presoekin hitz egiteagatik, patio horretara jaitsi gabe 30 egunetarako zigortu zuten, eta
beste patio batetara atera beharko du epealdi horretan.

VILLEPINTE
Ibon Goieskoetxeak, Borja Gutierrezek eta Joseba Fernandezek hainbat arazo izan dituzte
espetxeko funtzionario batekin. Arazo hauek direla eta, bisitak galdu izan dituzte eta mit-
tardaldiak ere jaso dituzte.



Askatasunak
Miriam Campos, Imanol Salinas eta Pauli Garcia aske geratu ziren urtarrilean.

Espetxeratzeak
Ruben Ribero Campo La Sante-n sartu dute, Jon Etxeberria Oiarbide Fresnes-en, Iñigo San-
cho Marco Fleury-n, Ekaitz Samaniego Zaballan, Unai Hernandez Topasen destinatuta dago
eta azken atxilotua Ernesto Prat Seyssesen espetxeratu dute.

Lekualdatzeak:
DESTINU ALDAKETAK
Estatu espainarrean
Etxaniz Garcia, Julen (Donostia): Aranjuez-etik Castelló II-ra.
Martinez Perez, Leire (Durango): Zuera-tik Zaballara.
Egues Gurrutxaga, Ana Belen (Elduain): Huelva-tik Algeciras-era.
Iruretagoiena Lanz, Luis (Tolosa): Soto del Real-etik Valdemoro-ra.
Hernandez Sistiaga, Unai (Santurtzi): Basauri-tik Topas-era.
Estatu frantsesean
Iruretagoiena Lanz, Luis (Tolosa): Valdemoro-tik Fresnes-era (denboraldiko entregatik
itzuli).
Karasatorre Aldaz, Juan Ramon (Etxarri Aranatz): Alcala Meco-tik Saint Martin de Ré-ra
(denboraldiko entregatik itzuli).
Oxandabaratz, Intza (Donibane Garazi): Fresnes-etik Fleury Mérogis-era. 
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DILIGENTZIAK
Lopez Anta, Angel (Ortuella): Huelva-tik Valdemoro-ra.
Beobide Arza, Ibai (Bilbo): Jaen-etik Valdemoro-ra.
Garcia Gaztelu, Xabier (Galdakao): Almeria-tik Navalcarnero-ra.
Besance Zugasti, Juan Carlos (Billabona): Huelva-tik Valdemoro-ra.
Otegi Eraso, Andoni (Tolosa): Caceres-etik Valdemoro-ra.
Pastor Alonso, Dani (Bilbo): Huelva-tik Aranjuez-era.
Zapirain Romano, Iñigo (Bilbo): Jaen-etik Navalcarnero-ra.
Etxebarria Caballero, Bea (Bilbo): Cordoba-tik Soto del real-era.
Maiora Zumeaga, Igor (Gasteiz): Badajoz-etik Zaballa-ra.
Aguado Marin, Nahaia (Sestao): Zuera-tik Zaballa-ra.
Camacho Elizondo, Agustin (Hernani): Valencia II-tik Valdemoro-ra.


