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Sarrera

643 presok osatzen dute Euskal Preso Politikoen Kolektiboa. Guztiak 85 espetxetan sakabanatuta edo euren
etxeetan daude preso. 643 preso horietatik 8 soilik daude Euskal Herriko espetxeetan, zehazki 4 espetxetan
banatuta. Preso kopuru handiena, berriz, Espainian dago, bertako 47 espetxetan sakabanatuta daude 481
euskal herritar. Frantzian 138 preso aurkitzen dira, 30 espetxetan  banatuta. Nazioarteari dagokionez, preso
bana aurkitzen da Portugal, Ipar Irlanda, Ingalaterra eta Mexikoko espetxeetan. Euren gaixotasunagatik 11
preso daude espetxeratze arinduan, eta beste preso bat Autun (Frantzian) dago konfinatua.

Aipatu datuetan ikus daitekeen bezala, gure senide eta lagunek etxetik urrun jarraitzen dute, milaka kilo-
metrotara; eta euren egoera ez da xamurra. Azken hilabeteetako gertakariak aztertuz gero, argi eta garbi
ikus daiteke euskal preso politikoek espetxeetan bizi duten egoerak okerrera egin duela. Espainiar eta frant-
ziar estatuaren espetxe politika latza da, eta honen ondorioak presoek eta euren senide eta lagunok jasaten
ditugu.

Martxoko (eta otsaileko azken egunetako) hilabetekari honetan egoera latz hau islatzen duten gertakariak
ikus daitezke. Presoekiko erasoak, probokazioak, bizi baldintzak ukatzea... errepikatu dira hil honetan zehar.
Gainera, hainbat espetxetan egoerak okerrera egin du eta espetxeetako funtzionarioak presoak asko es-
tutzen ari dira. Senide eta lagunoi dagokigunez sakabanaketaren ondorioak pairatzen eta funtzionarioen
miaketak jasaten jarraitu behar izan dugu hil honetan ere. Gatazka edota indarkeria bezalako hitzak eten-
gabe errepikatzen dituzten pertsonek, etengabeko indarkeria aplikatzen dute euskal preso politikoengan.
Hori nahikoa ez, eta euren bizi baldintzak ere ez dituzte errespetatzen. Hil honetan azaldu du Jaiki Hadi
medikuen elkarteak gaixotasun larriak eta sendaezinak dituzten presoen zerrenda, eta momentu honetan
15 preso daude gaixotasun larri eta sendaezinekin. 15 presoak hainbat espetxetan sakabanatuta, senide
eta lagunengandik urrun, asistentzia mediku egokirik gabe eta espetxeraturik; hau da, euren eskubideak
urraturik dituztela.

Honegatik guztiagatik Etxerat Elkarteak ezinbestekotzat jotzen du gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten
15 presoen berehalako askatasuna. Euren eskubidea delako. Eta aldi berean, ezinbestekotzat jotzen du zi-
gorra beteta duten presoen, zigorraren 2/3 eta 3/4 beteta duten presoen eta bizi osorako zigorra ezarrita
duten presoen berehalako askatasuna. Honekin batera ezinbestekotzat jotzen dugularik 197/2006 doktri-
naren erabateko derogazioa, hau da, gehiago ez aplikatzea. Azken batean, presoen oinarrizko eskubideak
errespetatzea eskatzen eta exijitzen dugu.



1.- E   ESPETXEA ETA OSASUNA
Jaiki Hadi medikuen elkartearen eginkizuna preso gaixoen jarraipena eta asistentzia ematea bada ere, bere
zereginen barnean kokatzen da kasu eta egoera zehatzei buruzko informea egitea. Honen haritik, joan den
udan preso gaixo larrien zerrenda berria publiko egin zuten eta udazkenean espetxeko osasun egoerari
buruzko balorazioa biltzen zuen txostena edo erradiografia plazaratu zuten. Martxoaren 15ean gaixotasun
larriak eta sendaezinak dituzten 14 preso daudela ohartarazi zuten. Espetxeetako bizi baldintzek, presoen
adinak, espetxean igarotako urteek... eragin zuzena duten presoen gaixotasunengan. 

Jaiki Hadik gaixorik dauden presoentzat espetxea zergatik den leku desegokia azaldu zuen agerraldian,
arrazoi hauekin argudiatuz: “espetxean segurtasun neurria lehenesten denez, ez dago larrialdi protokolorik
unean uneko larrialdi osasun egoerei erantzutea bermatuko duena; jarraipen estu bat egiteko baldintzarik
eza; konfiantzako medikuen bisita baimenen ukazioa; dieta egokiaren ezintasuna; frogen gehiegizko atze-
rapenak; diagnostiko ezak edo tratamendu desegokiak”.

Aipatu bezala, gaixotasun larriak dituzten kasuei espetxeetan igarotako urteak gehitu behar zaizkie. Egun,
bi presok jadanik pairatzen duten gaixotasun larriari (arazo kardiopatiko larriak), espetxe barnean daramat-
zaten urteak (25 urte) gehitu behar zaizkie. Hau da, urte luzez espetxe politika ezberdinak jasan izan dituzten
pazienteak dituzte, tentsio une gogorrak bizi izan dituztenak bere espetxealdian. Arazo psikiko larriak di-
tuzten presoen artean aurkitzen da Txus Martin, egun larrien dagoen presoa. Bere egoera larria da, eta gai-
nera jarraipen eta tratamendu egokia ezartzeko etengabeko trabak ezartzen dizkiote, konfiantzako
medikuek ezin izaten dute bisitatu... Halaber, duela gutxi Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak frantziar
estatua zigortu du gaixotasun psikikoa pairatzen zuen preso bat espetxean edukitzeagatik. Baina, hala ere,
Txus Martinek espetxean jarraitzen du, eta bere askatasuna ukatua izan da. 

Argi dago espetxea ez dela lekurik egokiena gaixorik dauden presoentzat. Hauen askatasunak, gaixotasu-
naren jarraipen estu eta zorrotzagoa izateko, tratamendu egokia jasotzeko eta, finean, beren gaitzei modu
eraginkorrean erantzutea bermatuko luke.

Une honetan 14 preso ditugu gaixotasun larri eta sendaezinak pairatzen dituztenen zerrendan eta Jaiki
Hadik elkarteak bezala, Etxerat Elkarteak ere aske egon beharko luketela uste dugu. Bestalde, Jaiki Hadik
egindako azpimarratu zuen espetxealdiaren luzapenak kasuen berezko larrialdia areagotuko duela. Adina-
ren faktoreak (une honetan 22 preso ditugu 60 urte baino gehiago dituztenak, eta horietako 9 gaixo) eta
espetxealdiaren luzapenak (93 daude 20 urte baino gehiago daramatzatenak espetxean, eta horietako 27k
gaixotasunen bat pairatzen dute) eragin zuzena dutelarik presoen osasunean.



Hona hemen gaixotasun larriak eta sendaezinak dituzten 14 euskal preso politikoen zerrenda eta egoera: 

JOSETXO ARIZKUREN RUIZ -A Lama (A Coruña).- Iruñea. 1958an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

2008 urtetik, Puerto IIIko espetxean zegoelarik, epigastrioko oinaze errepikatuak izan ditu, disnea eta opre-
sio prekordiala, eztarria eta  eskapula aldera zabaltzen dena. Ezkerraldeko besaurreko oinazea ere aipatzen
zuen, klinika honen agerpenarekin bat egiten zuena. Aipatutako sintomatologia 2006tik genuen erregis-
tratua, Valdemoroko espetxean zegoenetik, ariketa fisikoa egiten zuenean agertzen zena.

Gertatu izan den bakoitzean emaitza normala eman duen Elektrokardiograma egin izan zaio,errepolariza-
zioan  alteraziorik agertu ez delarik. Klinika honek oinarri digestiboa zuenaren  interpretazioa ahalbidetu
izan du eta, ondorioz, ildo bereko tratamendua ezarri izan zaio; ondorioz, sintomak ez dira apaldu eta ezin
izan da saihestu episodio berriak sortzea.

2011ko ekainaren 14an  Sevillako Virgen del Rocioko Ospitaleko Kardiologia Zerbitzuan Esfortzu Froga egin
ondoren Kardiopatia iskemiko larria diagnostikatu zioten. Lesioa “Descendente Anterior”  koronarioan ze-
goen eta Stent bat ezarri zioten bertan.

Egoera juridikoa

1999/03/09an atxilotua. 30 urtera zigortua. 

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.
Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak atxilotua izan zenetik: Fleury Me-
rogis (EF. 1999/03/11), Fresnes (EF. 2001/12/14), Abext (EF. 2001/12/17), Soto del Real (Madril. 2001/12/21),
Valdemoro (Madrid. 2001712/19), Fleury Merogis (EF. 2002/04/16), Moulins-Yzeure (EF.2002/10/17) Saint
Maur (EF. 2002/11/27), Marselle-Les Baumettes (EF. 2006/09/21), Soto del Real (Madril. 2006/11/06), Valde-
moro (Madril. 2007/05/18), A Lama (Pontevedra. 2007/09/17), Valdemoro (Madril. 2007/10/31), Puerto III
(Cádiz. 2008/02/22), Valdemoro (Madril. 2008/04/25 Dilig.), Puerto III (Cádiz. 2008/10/02 Itzul.), Valdemoro
(Madril. 2008/12/01 Dilig.), Puerto III (Cádiz. 2008/12/16 Itzul.), Sevilla II (2009/11/02), A Lama (Pontevedra.
2011/11/04).



Paziente honek espetxe baldintza gogorrei aurre egin behar izan die; honen adibide gisa, aipatzekoa da
1999/11/01ean hasi zuen Gose Greba, espetxe biziza duin baten aldeko borrokan: 56 egun iraun zuen gre-
bak eta, zalantzarik gabe, bere osasunean eragin zion. Gainera, azken urteotako etengabeko espetxe alda-
ketek ezinezkoa egin dute egungo sintomatologiaren jatorria behar bezala kokatzeko beharrezkoak diren
froga osagarriak egitea: aldi oro diagnostikoa zehaztu aurretik espetxe aldaketa suertatu da, ezinezkoa egi-
nez beharrezkoa zen ikerketa. Behin  Kardiologiarekin interkontsulta planteatu zen, baina ez zen gauzatu

2011ko maiatzean Sevilla-IIko espetxera eraman zutenean behin eta berriz aipatu zitzaien bertako Zerb.
Medikuei -telefono deialdiak e, patologia koronarioa baztertzeko hain zuzen ere, eta modu honetan diag-
nostikatu ahal zitzaion.

Honekin ondorioztatzen dena da Josetxo Arizkurenen gaur egungo egoera  estuki lotua dagoela aipatutako
espetxe muga eta trabekin: konfiantzako medikuaren arreta zuzena jaso ahal izateko trabak  eta espetxeko
zerb. medikuen kolaborazio faltak (kode deontologikoa urratuz) izugarri zailtzen du patologia ezberdinen
diagnostikoa, arriskuan ezarriz -kasu honetan bezala- presoen osasuna.

Kardiopatia arazoek jarraipen oso estua eta zorrotza  behar dute eta baita egoera egokiena ere  gaixotasu-
naren larritzea eragozteko. Eta are gehiago kasu honetan,  non arazoa hain larria izan den. Hori dela eta et-
xean egon beharko luke, bertako Osasun Gunean zain dezaten eta familiarekin.

Garikoitz ARRUARTE SANTA CRUZ  -Almeria-. Hernani. 1980an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

2005eko udan Aldebiko Uveitis Akutua diagnostikatzen diote, bi begiei eragiten diena. 2007ko abenduan
B27 faktorea + duen espondiloartropatia bat diagnostikatzen diote Almeriako Torrecárdenas Ospitale Gu-
neko Urologia Zerbitzuan, Espondilitis Ankilopoietikoa gaitzarekin bat etortzen dena. Diagnostiko sekun-
darioa: Artralgiak behe adarretan, Aldebiko Errotula Kondropatia, ebakuntzarekin (1998an) eta Aldebiko
sakroilitisa.

Egoera juridikoa

2003an atxilotua. 30 urtera zigortua

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen



dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak atxilotua izan zenetik: Soto del Real
(Madril. 2003/12/29), Alcalá-Meco (Madril. 2004/01/17), Almería (2007/05/22). 

Duen gaitzarekin (espondilitisa: endekapenezko gaixotasun erreumatikoa) eta hain adin goiztiarra izanik
(gaixotasunaren arriskua areagotzen duena), espetxea ez da tokirik egokiena berarentzako. Espetxean egon
gabe ere zaila eta neketsua bada ere gaixotasun honi aurre egitea, zer esanik ez espetxean egonik.  Izan
ere, espetxearen egiturak eta arautegiak on baino kalte gehiago egiten dio bere osasun egoeran. Bertako
baldintza higieniko-dietetikoak ez dira egokienak larritasun maila duen gaixotasunari aurre egiteko. 

Labur esanda, espetxean egotea guztiz kaltegarria da berarentzako: ezin du endekapenezko gaixotasunari
dagokion tratamendu espezifikoa jaso. Urteak igaro ahala, endekapena areagotzen joango da, nahi baino
maila bizkorragoan. Beraz, aske egon beharko luke lehenbailehen, bere gaixotasunari dagokion tratamen-
dua berandu baino lehen jaso ahal izateko.  

INMACULADA BERRIOZABAL BERNAS -A Lama (Pontevedra)
Elorrio/Zegama.  1951ean jaioa. 

Osasun egoera: Diagnostikoa

10 urte baino gehiago luzatzen den gaixotasun koadroa du, honako hauek kontuan hartu behar direlarik:
Diabetes Mellitus II (tratamendu pean), Hepatitis B (odol transfusioagatik), Asma bronkial arina (tratamendu
pean), Psoriasi artropatia (tratamendu pean), ezkerraldeko belauneko protesi osoa (pomada eta analgesi-
koak), Hipertentsioa (tratamendu pean), Sinusitisa, insomnio kronikoa (tratamendu pean), diabete oina, az-
kazaletako psoriasia eta obesitatea,. 2011/06ko erdialdean, 5 egunez eduki izan zuten hipertentsiorako
medikaziorik gabe eta okerrera egin zuen tentsioak.

Egoera juridikoa

2009an atxilotua, 8 urte eta 6 hilabetera zigortu zuten. 2011/12: Askatasuna eskatu dio Espetxe Zaintza
Epaitegi Zentralari, osasun arrazoiengatik (Kode Penaleko 92. art.).

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen



dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak atxilotua izan zenetik: Martutene
(Donostia. 2009/04/30), Soto del Real (Madril. 2009/05/03),  Brieva (Avila. /2009/05/14), A Lama (Pontevedra.
2009/03). 

Dituen gaitz kopuruarengatik eta baita adinarengatik jarraipen estua beharko luke. Aipagarria da ere gisa
honetako pluripatologia duen pertsona bat, non artropatiak, psoriasia eta belauneko protesi bat pairatzen
duen, Pontevedra gisako leku heze batean dagoela espetxeratua. Beraz, gaitz koadro honek  historia kliniko
hain konplexua ezagutzen duen diziplina anitzeko talde profesional baten asistentzia eskatzen du. Hau da,
era naturalean dagokion Gune Sanitarioan. Horretarako aske egon beharko luke, berme osoz aurre egin
ahal izateko bere osasun egoerari. Bestela, aipatutako asistentzia eza egoerak pairatzeko arrisku errealean
legoke, bere pluripatologiaren oreka hauts

JOSE ANGEL BIGURI CAMINO-Martutene-. Menagarai. 1955ean jaioa. 

Osasun egoera: Diagnostikoa

2011ko urtarrilean PSAren balio handia detektatu zen analitika batean. Otsailaren hasieran  ondeste biopsia
bat egin zitzaion Ciudad Realeko Hospital Generaleko Urologia Zerbitzuan, Anatomia patologikoa egin on-
doren prostatako minbizia (prostata adenokartzinoma motako neoplasia)  Urte bereko  martxoaren 31an
Martuteneko espetxera eraman zuten,  Donostia Ospitale Gunean tratatua izateko. Erresonantzia Magne-
tikoa egin ondoren, 2011ko urriaren 5ean prostatektomia erradikal laparoskopikoa (prostata erauzteko eba-
kuntza) egin zioten. Azaroaren 25ean kontsulta izan zuen Urologia Zerbitzuan, non jarraipen estua
gomendatu zioten. 2012ko otsailean analitika berri bat egin behar zioten, PSAren balioa aztertzeko. 

Egoera juridikoa

1989an atxilotua. 30 urtera zigortua. Auzitegi Gorenaren 197/2006 Doktrina ezarri zioten 2008an, 2016a
arte luzatuz kondena. 2011/11: Askatasuna eskatu dio Espetxe Zaintza Epaitegi Zentralari, osasun arazo-
engatik (Kode Penaleko 92. art.).

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta



baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak atxilotua izan zenetik: Alcalá Meco
(Madril), Herrera de la Mancha (Ciudad Real), Carabanchel (Madril), Valdemoro (Madril) (09/21/1989-2000).
Valdemoro (Madril. 2000/06/07), Logroño (2002/02/01). Herrera de la Mancha (Ciudad Real. 2002/07/02),
Valdemoro (Madril. 2002/06/04), Herrera de la Mancha (Ciudad Real. 2002/04/24),  Valdemoro (Madrid.
2007/09/?). Herrera de la Mancha (Ciudad Real. 2007/09/24), . Valdemoro, Herrera de la Mancha (Ciudad
Real. 2007/11/29). Martutene (Donostia. 2011/03/31).

Martuteneko espetxean dago une honetan, Urologia kontsultak jarraitzen dituelarik eta ebakuntza egin
diote dagoeneko.  Kasu honetan ez da baztertu behar espetxealdi luzearen eragina (1989tik dago espet-
xean) bere gaixotasunean. Minbizi guztiek bezalaxe, jarraipen estua behar du bai bere egungo egoerari
buruzko garapenari dagokionez eta baita gaitzaren balizko okertzea zaintzeko. Horregatik, eta kontuan
hartuz bere espetxealdi luzea zein espetxeko egitura eta baldintzak ez direla egokienak gaitz honi aurre
egiteko, kalean eta aske egon beharko luke.  

IÑAKI ERRO ZAZU  -Almeria-. Iruñea. 1960an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

2012ko urtarrilaren 18an Almeriako Torrecárdenas Ospitaleko Larrialdietako Zerbitzuan ingresatu zuten.
SCASEST erako Kardiopatia iskemiko larria diagnostikatu zioten bertan, eta bihotz kateterismoa egin zioten,
3 stent ezarriz: CD (Eskuineko arteria koronarioa) median, DA  ( Aurreko arteria deszendentea) proximalean
eta OMn (Arteria Obtuso Marginala) . . 

Egoera juridikoa

1987an atxilotua eta  30 urtera zigortua, 2011ko otsailaren 20an amaitzen zuen zigorra, baina 2006ko maiat-
zaren 6an Auzitegi Gorenaren 197/2006 Doktrina ezarri zioten, 2017a arte luzatuz zigorra..

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta



espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak azken 25 urte hauetan: Carabanchel
(Madril.), Alcalá-Meco (Madril), Herrera de la Mancha (Ciudad Real), (30/07/1987-1990/07), Tenerife II
(1990/07/01), Puerto II (Cádiz. 1994/07/04), Alcalá-Meco (Madril),  Carabanchel Ospitalea (1993/09/23), Val-
demoro (Madril. 16/02/1995/02/16 dilig.), Valdemoro (19/12/1995/12/19 dilig.),  Algeciras-Botafuego
(1998/12/22), Valdemoro  (Madril. 2001/11/03 dilig.), Algeciras-Botafuego (2001/11/04),  Logroño
(2002/10/03 fam.),  Valdemoro (Madril. 10/2002/10/? trants.), Algeciras-Botafuego  (.??/??/??), Ocaña I (To-
ledo. 2008/02/20), Almeria (2008/09/27).
Pairatzen duen kardiopatiaren mailak gaixotasunaren kontrol eta jarraipen estua eskatzen du, baina baita
egoera egoera eta inguru egokiena ere, gaixotasunaren benetako kotrola bermatzeko. Zentzu honetan,
krisi kardiakoa orain gutxi suertatu dela azpimarratu beharra dago, egoeraren larritasuna argi dagoelarik.
Bere osasunerako kaltegarri dira ere espetxean daramatzan 25 urteak, non bere egoerari aurre egiteko be-
harrezkoak diren neurri higieniko-dietetikoak oso eskasak diren (dieta ezegokiak, beharrezkoak dituen ari-
keta fisikoak egiteko zailtasun nabarmenak -patioaren neurri laburra...). 

Kardiopatia arazoek jarraipen oso estua eta zorrotza  behar dute eta baita egoera egokiena ere  gaixotasu-
naren larritzea eragozteko. Eta are gehiago kasu honetan,  non arazoa hain larria izan den. Kasu honetan,
ezinezkoa du dagokion tratamendu eta bizimodua burutu: ematen dioten elikadura dieta ez da batere ego-
kia duen gaixotasunerako eta ezin du ariketa fisiko egokia egin; espetxeko patioa txikia da eta bizikleta es-
tatikoa hondatua du. Gainera, espetxeak berak sortzen duen tentsioa ez da egokiena gisa honetako
gaixotasuna duen pertsona batentzako. Hori dela eta, etxean egon beharko luke, bertako Osasun Gunean
zain dezaten eta familiarekin.

Jose Miguel ETXEANDIA MEABE  -Topas (Salamanca)-.
Larrabetzu. 1960an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

Bere atxiloketa unera arte (2003) Mexikon bizi izan zen. Bertan zegoelarik Nahasmen  obsesibo konpultsiboa
diagnostikatu zioten, antsietate koadro akutu batekin, eta tratamendua ezarri zioten. 2006tik aurrera, aitaren
osasun egoera dela-eta eta epaiketa hurbiltzen ari zelarik, larriagotu zen  gaixotasuna eta laguntza profe-
sionala eskatu  zuen. 2007an  Espetxe Instituzioak  konfiantza psikologoaren bisita baimendu zuen, baina
2008ko otsailean, haatik, ukatu zioten baimena: geroztik, idatzizko asistentzia egin zaio. 2009ko maiatzaren
17an, Herrera de la Manchako espetxean zegoelarik, Laguntza Protokoloa ezarri zioten espetxeko medi-
kuaren aginduz. Azkenik, 2012ko otsailean baimendu zioten berriro konfiantzako psikologoaren bisita.
Diagnostiko sekundarioa:   Hepatitis C (1990an Mexikon diagnostikatua). 



Egoera juridikoa

2003an atxilotua, 18 urtera zigortua izan zen. 2007ko urtarrilaren 11an  92. artikulua  (Baldintzapeko Aska-
tasuna, gaixotasun larri eta sendaezinagatik) indarrean jartzea eskatu  zion EN-ko Espetxe Zaintzarako Epai-
tegi Zentralari, bana urte bereko ekainaren 1ean ukatu egin zioten.   

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak  espetxean dagoenetik:  Soto del
Real (Madril. 2003/07/08), Aranjuez (Madril. 2003/??/??), Langraiz  (Araba. 2006/10/26 dilig.), Aranjuez (Ma-
dril. 2006/11/02 itzul.), Mansilla (León. 2007/05/22), Langraiz (Araba. 2007/08/17, aitaren heriotza), Mansilla
(León. 2007/08/25), Herrera de la Mancha (Ciudad Real. 2008/04/18), Burgos (2010/02/01), Topas (Sala-
manca.2010/07), 

Bere gaixotasunak toki lasai eta egoki bat eskatzen du non bere obsesio eta antsietateak baretzen joango
ziren. Baina bistan da espetxea ez dela tokirik egokiena berarentzako. Kontuan izanik, gainera, depresio al-
diak izaten dituela tarteka, espetxearen egitura bera eta bere arautegiaren zorroztasuna bere osasunaren
kalterako daude zuzenduak. Izan ere, espetxeko aldian aldiko tentsio  eta  larritasunezko  egoerek (zigorrean
oinarritutako sistemak eraginda) bere obsesio eta antsietatea larritzea baino ez du eragiten. Lotzen badiogu
honi espetxeak presoengan ezarri ohi duen kontrol zorrotz eta itogarria, bere sintomak piztu egiten dira
behin eta berriz. 

2008an konfiantzako psikologoaren bisita ukatu ziotenetik espetxe aldaketa ugari eta gora-behera handiak
izan ditu bere osasun egoeran. Gertakizun honek, askatasun eskaeraren ukapenarekin batera, larriagotzen
du bere egoerak okerrera egingo duen arriskua. Hainbeste, non, esan bezala,  Herrerako espetxeko mediku
zerbitzuak  berak zaintza edo Laguntza Protokoloa ezarri zion 2009ko urte hasieran, bere egoeraz kezkaturik
(protokolo hau bere buruaz beste egiteko arriskuan daudenei ezartzen zaie, eta egun osoan beste pertsona
baten laguntza pean egon behar du presoak).  2011ko maiatzetik urrira arte, berriz, Topaseko (Salamanca)
espetxean zegoelarik, bakartze egoeran izan zuten, nahiz eta bere gaixotasun motarentzako guztiz kalte-
garria izan, espetxe arautegian bertan biltzen denez. 

Ondorioz, bere gaixotasunari modu efektiboan aurre egin ahal izateko, etxean egon behar luke gaixo honek,
bere inguru afektiboan txertatua eta mediku zaintza estu baten pean.



IÑAKI ETXEBERRIA MARTIN –Topas (Salamanca)-.- Iruñea. 1964an jaioa. 

Osasun egoera: Diagnostikoa

Eboluzio luzeko Miopia Magnoa izanik, Fresneseko espetxean zegoenean Oftalmologia errebisioa eskatu
zuen. Hitzordurako zenbait atzerapenen ondoren txostena egiten da (2000/11/05), eta bertan Miopia Mag-
noa koriorretinitis miopikoarekin diagnostikatzen diote.

Miopia handi honen ondorioz, 2006/03/08an Algecirasko espetxean zegoelarik, Punta de Europa Ospitaleko
Oftalmologia kontsultan Eskuineko Begiko Erretina Hemorragia eta Ikusmenaren zorroztasunaren galera
diagnostikatu zioten. Gainera, jarraipena behar duen begi bereko kristalinoaren subluxazioa du. Ezkerreko
begian Afaquia (kristalinoaren absentzia) du, 1992an egindako  katarata ebakuntza baten ondorioz. 2010eko
urrian, Zuerako (Zaragoza) espetxean egonik, bi aldeko Glaukoma bat diagnostikatu zioten; honek trata-
mendua doitzea eskatzen zuen, oinarrizko erretinako patologiaren larritasuna ez eragiteko. 

Egoera juridikoa

1996an atxilotua. 30 urtera zigortua.

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak  espetxean dagoenetik:   Fresnes
(EF. 1996/02/16),Chateaudun (EF. 1999/04/21), Fresnes (EF. 2000/09/12), Perpignan (EF. 2000/09/25), Ville-
neuve les Maguelone (EF. 2000/09/18), Fresnes (EF. 2001/01/12), Ext (EF. 2001/12/20), Valdemoro (Madril.
2001/02/20), Algeciras-Botafuego 2002/12/10), Valdemoro (Madril. 2003/11/01, dilig.), Algeciras-Botafuego
(2002/12/22, itzul.), Valdemoro (Madril. 2003/01/11, dilig.), Algeciras-Botafuego (22/12/2003/12/22, itzul.),
Puerto I (Cádiz. 2007/08/16), Castelló II-Albocasser (2009/07/09), Zuera (Zaragoza. 2010/05/?),Topas (Sala-
manca. 2011/02/01).

Ebaluazio prozeduran izandako atzerapenaz oharturik eta  pazientearen ikusmen zorroztasunaren galera
ikusirik, Iruñeko Bideko Amaren Ospitaleko Oftalmologia Zerbitzuak baloratzea eskatu zen une batean,
Osasunbideako espezialistek ikusi ahal izateko. Baina tramite hauek martxan zeudelarik, espetxez aldatzen



dute berriro gaixoa (Albocasser-Castellora, 2010eko urrian), eta ez da gauzatzen eskatutako trasladoa. Bi-
tartean, begi barneko tentsioak gora egin zuen, Glaukomarekin batera, begi kaltearen progresioa eraginez.

Ondorioz, Iñaki Etxeberriak pairatzen duen patologia delikatua da edozein egoeran, baina zoritxarrez baiez-
tatu da bere egungo bizi baldintzek eta azken espetxe aldaketek beharrezkoa zuen mediku jarraipena eten
dutela. Egoera honek une honetan kezkagarria den begi kaltearen progresioa eragin du.

Azpimarratu beharra dago berriro ere espetxetik ospitale kontsultarako trasladoen atzerapenek eragin han-
dia izan dutela bere erretina presioaren handitzean. Eta, aldi berean, bere ikusmen muga ikusita (denbora
laburrean itsu geratzeko arrisku erreala du) Nafarroako Ospitaleko Oftalmologia Zerbitzuak pertsona honen
jarraipen zuzena eskatu izan duen bakoitzean, ukatu egin zaio pazienteari aurretik prestatuak zeuden hit-
zorduetara ekartze.

Eskuineko begiak subluxatua du kristalinoa, ebakuntza egiteko aukera urriarekin, miopia handiko pazien-
teen arrisku kirurgikoa handia delako. Ikusmen zorroztasuna aski apala du. Ezkerreko begia da gehien
zaindu behar dena, ikusmena kontserbatzen duelako oraindik. Glaukomaren konplikazioak eta erretina he-
morragia berri baten arriskuak gaixo hau askatasunean egotea eskatzen du, espezialistek begi kalteak es-
katzen duen arintasun eta jarraipen estuarekin artatua izan ahal izateko.

Isidro GARALDE BEDIALAUNETA  -Puerto I (Cádiz)-. 
Ondarroa. 1951ean jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

2006ko ekainaren 2an Granadako Virgen de las Nieves” Unibertsitate Ospitaleko Larrialdietako Zerbitzuan
ingresatu zuten, eta SCASEST motako Kardiopatia iskemikoa-Miokardioko Bihotzeko Akutua  diagnostikatu
zioten. Koronografia bat egin zioten. Diagnostiko sekundarioa: (2006/07/02an. SCASEST erakoa). Prostatako
hiperplasia onbera eta Kataratak.

Egoera juridikoa

1985ean atxilotua, 1990ean geratu zen aske, baina urte berean berriz atxilotu zuten. Beraz, 27 urte ia osorik
beteak ditu espetxean. 30 urtera zigortua, 2010eko otsailaren 2an amaitzen zuen zigorra, baina 2006ko
abenduan Auzitegi Gorenaren 197/2006 Doktrina ezarri zioten, 2010a arte luzatuz zigorra. 

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen



dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak  espetxean dagoenetik:  Douai (E.F.
1990/04/12), Loos (E.F. 1991/10/??), Ext ( E.F. 1992/10/21), Alcalá- Meco  (Madril. 1992/10/21), Salamanca
(1995/10/30), Topas (Salamanca. 1995/11/27), Huelva II (1995/12/20 ??), Valdemoro  (Madril.
14/07/2001/07/14), Valdemoro (Madril. 2001/10/06 dilig.), Huelva II (1996/08/26), Huelva II (2001/10/26,
itzul.), Albolote-Granada (2002/03/03), Valdemoro (Madril.  2006/03/07 dilig.), Albolote-Granada
(2006/04/25 itzul.), Puerto I (2008/11/?)

Kardiopatia arazoek jarraipen oso estua behar dute eta baita egoera egokiena gaixotasunaren larritzea era-
gozteko.  Kasu honetan,  gaixotasunaren larritasuna eta beharrezkoak diren osasun neurriak kontuan hartuz,
jarraipen estu eta zorrotza behar du, espetxeko baldintzek, tentsioak eta mugak mugatzen dutena. Gainera,
bere adinak eta espetxealdiak (27 urte) eragin zuzena izan dute bere gaixotasunaren agerpenean. Hori dela
eta, etxean egon beharko luke, bertako Osasun Gunean zain dezaten eta familiarengandik ahalik eta hur-
bilen egoteko.

AITZOL GOGORZA OTAEGI  -Basauri-. Orereta. 1975ean jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

Urte luzeetako Obsesio konpultsio nahasmena. 1999an atxilotua izan ondoren, gaixotasuna berpiztu zen
eta asistentzia psikiatriko espezializatua behar izan zuen Poissyko espetxean (Estatu frantsesa). 2011ko ekai-
nean Madrileko Soto del Real espetxera eraman zuten: tentsio uneak bizi izan zituen bertako funtziona-
rioekin eta bakartze erregimenean ezarri zuten. Urte bereko urrian larriagotu egin zen gaixotasuna, obsesio
konpultsio aldi larriekin, eta azaroan suizidioa arriskuarentzako ezartzen den 24 orduko laguntza protokoloa
ezarri zioten. Konfiantzako psikologoaren bisita onartua du.

Egoera juridikoa

1999an atxilotua,  10 espetxe urte beteak ditu Estatu frantsesean. 2011ko ekainean Madrileko Entzutegi
Nazionalera eraman zuten, eta behin-behineko espetxeratze egoeran dago egun. 
Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen



dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak  espetxean dagoenetik: Fresnes
(EF. 1999/12/20), Villepinte (EF. 2000/08/09), La Santé (EF. 2001/04/19), Fresnes (EF. 2002/05/??), Fleury-Me-
rogis (EF. 2002/05/28), Fresnes (EF. 2003/02/12),  Moulins-Yzeure, Soto del Real (Madril. 2003/09/15, ald. en-
trega), Aranjuez (Madril. 2003/09/30), Fresnes (EF. 2004/02/10), Moulins-Yzeure (2004/03/01), Poissy (EF.),
Soto del Real (Madril. 2004/07/15, ald. entrega)), Poissy (EF. 2005/04/25), Soto del Real (Madril. 2011/06/18),
Sevilla II (2011/08/23), Basauri (2012/03/30).

Bere gaixotasunak toki lasai eta egoki bat eskatzen du non bere obsesio eta antsietateak baretzen joango
ziren. Baina bistan da espetxea ez dela tokirik egokiena berarentzako. Kontuan izanik, gainera, gora behera
handiak izaten dituela tarteka, espetxearen egitura bera eta bere arautegiaren zorroztasuna bere osasuna-
ren kalterako daude zuzenduak. Izan ere, espetxeko aldian aldiko tentsio  eta  larritasunezko  egoerek (zi-
gorrean oinarritutako sistemak eraginda) bere obsesio eta antsietatea larritzea baino ez du eragiten. Lotzen
badiogu honi espetxeak presoengan ezarri ohi duen kontrol zorrotz eta itogarria, bere sintomak piztu egiten
dira behin eta berriz. 

Beraz, aske egon beharko luke bere osasun egoerari era eraginkorrean aurre egin ahal izateko, bere inguru
afektiboan txertatua eta bere osasunaren zainketa eta arreta zorrotz baten pean. 

JOSE RAMON LOPEZ DE ABETXUKO LIKINIANO -Villabona (Asturias)-. 
Gasteiz. 1949an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

2009ko apirilean ospitalean ingresatu zuten, pairatzen duen Bradikardia sintomatikoa tratatzeko. 20011ko
abuztuaren 4an Oviedoko Ospitalean ingresatu zuten berriz; 27 egun egiten zituen bertan, Kateterismoa
egiten zioten. Fibrilazio aurikularra. Bihotz ablazioa prozedura ezarri zitzaion tratamendu gisa, bihotz errit-
moa kontrolatu ahal izateko.  Diagnostiko sekundarioa: Prostatako adenoma.

Egoera juridikoa

1989an atxilotua. 30 urtera zigortua dago.



Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak  espetxean dagoenetik: Estatu fran-
seseko espetxeak (1989-1993), Carabanchel (Madril.1993/07/13), Valdemoro (Madril. 08/31), Valdemoro
(Madrid. 1994/10, dilig.),  Valdemoro (Madril. 1995/06/06,  dilig.), Valdemoro (Madril. 1996/01/18, dilig.), Val-
demoro (Madril. 1996/05/18, dilig.), Valdemoro (Madril. 1998/02/27, dilig.), Valdemoro (Madril. 1998/05/??,
dilig.), Valdemoro (Madril. 1998/06/25, dilig.), Valdemoro (Madril.1998/08/13, dilig.), Valdemoro  (Madril.
1999/04/23, dilig.), Valdemoro (Madril. 2001/01/26, dilig.), Alcazar de San Juan (Ciudad Real. 2001/??/??),
Valdemoro (Madril. 2006/05/25 d), Alcazar de San Juan (Ciudad Real. 2006/06/13), Villabona (Asturias.
2009/?)

Jose Ramon Lopez de Abetxuko, azken hilabeteotan arritmia kardiakoa eta fibrilazio aurikularra azaltzen
zuenez, irrati-frekuentzia bidez interbenitu zuten  2012ko uztailean, bihotz ablazio bat egiteko.

Interbentzioa egokia izan da orain arte, erritmo sinusala hartu duelako berriro eta antiagregante tratamen-
dua ezarri diotelako. Hala ere, arrisku tronbogenikoa eragin lezaken  arritmia errekurrentzia arriskua dago,
ACV, Miokardio Bihotzekoa edo tronboflebitis periferikoa sortuz. Beraz, bere funtzio kardiakoarentzako
funtsezkoak diren kontrolekin jarraitu behar du, estresoreak saihestu eta bizi mota  bihotz-osasuntsu bat
eraman behar du, zaila egingo zaiona espetxean jarraituz gero. 

GOTZONE LOPEZ DE LUZURIAGA FERNANDEZ -Martutene.-
Agurain. 1959an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

Bularreko minbizia topatu zioten 2007ko ekainaren hasieran. (Kartzinoma duktal infiltrantea 1ngo. graduan).
2007ko ekainaren 26an ebakuntza egin zioten Jaengo Ospitalean eta adenokartzinoma erauzi. Anatomia
patologikoaren emaitzak jakin ostean, erradioterapia tratamendua ezarri zioten. Egun, sesioak amaituta,
aldian aldiko kontrolak ditu. 

Egoera juridikoa

1989/09/17an atxilotua. 30 urtera zigortua. 2007/07/11an DGIP-ek, espetxeak hala eskatuta, E.A.ko 104.4



artikulua (3. graduranzko progresioa) ezarri zion eta 196 art. ezartzea eskatu zion EZEZ-i. 2007/08/02an Jaen
IIko espetxeak Entzutegi Nazionaleko Espetxe Zaintzarako Epaitegi Zentralari Gotzonen baldintzapeko as-
katasuna eskatzea deliberatu zuen. 2007/08/10ean Espetxeak atzera egin zuen aurreko erabakian, eta es-
kaera ez egitea deliberatu zuen, espetxeko sendagilearen iritziaren aurka,  2007/11/16: EN-eko EZEZ-ak ez
zuen onartu baldintzapeko askatasunaren eskaera. Fiskaltzaren eta espetxeko Tratamendu Juntaren irit-
ziarekin bat egiteaz gain, Gotzonek bere iritziei uko egiteari emaniko ezetza ere kontuan hartu zuen eskaera
ukatzeko. 2010/02/12: Jaengo espetxean 18 urte egin ondoren, Villanublara (Valladolid) eraman zuten.
2010/08/11: Zigorra bete zuen arren, Entzutegi Nazionalak 2019a arte luzatu diote kondena, Auzitegi Go-
renaren 197/2006 Doktrina ezarriz. 2011/03/28: Martutenera eraman zuten. 2011/11: Askatasuna eskatu
dio Espetxe Zaintza Epaitegi Zentralari, osasun arrazoiengatik (Kode Penaleko 92. art.)

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira Gotzonek igaro dituen espetxeak espetxean dagoenetik:  Carabanchel
(Madril), Yeserias (Madril. 1989/09/??), Brieva (Avila) (1991/11/?), Jaén (1992/09/?), Carabanchel (Madril.
1994/??/??) Langraiz (Araba. 1994/09/23), Soto del Real (Madril. 1999/04/10) Langraiz (Araba. Erizaindegia.
2000/07/24) Soto del Real (Transito. 2000/09/05), Jaen?, Soto del Real (Madril. 2001/02/03) Jaen (2002/??/??),
Soto del Real (Madril. 2002/08),  Langraiz (Araba. 2002/06/09),  Villanubla (Valladolid. 2002/10/14), Martutene
(Donostia.2010/12/02)

Gotzoneren kasuan, nabarmen agertzen da espetxearen eragin kaltegarria gaixotasun larri bat pairatzen
duenarentzat.  Izan ere, bere gaixotasunaren hasieratik ohikoak izan dira kontsultarako bidaien atzerapenak
eta suspentsioak. Erradioterapia tratamendua ezarri zitzaionetik (2007ko irailean), behin eta berriz errepi-
katu izan dira arazoak: sesioak suspenditu beharra trasladorako poliziak agertu ez zirelako; gaixoa eskua
atzetik loturik eraman izana kontsultara edo tratamendua hartzera; poliziak kontsultaren barnean egotea,
intimitatea eta konfidentzialtasuna urratuz; tratu bortitza poliziaren aldetik; tratamendua hartzera ez ate-
ratzea “makina hondatua” zegoenaren aitzakia pean...

Bularreko minbizirako nazioarteko protokolo guztiek kontrol jarrai eta zuzenaren beharra azpimarratzen
dute,  urteak pasa ahala minbiziaren berpizte bat saihesteko. Kontrolaren zorroztasuna ere azpimarratzen
dute aldi berean. Hau da, kasu honetan suertatzen ez dena hain zuzen ere: espetxetik ospitalerako bidaiak,
atzerapenak, trasladorako ezartzen diren segurtasun neurriak...Honek guztiak ezinezkoa egiten du halabe-
harrezkoa den kontrol zuzena eta, ondorioz, tumorea berpizteko aukera areagotzen du. Kontuan izan behar
da kasu honetan gaitza sortzen denetik 5 urtetik aurrera  arrisku epea dagoela eta horretarako gaitza mota
honi aurre egiteko baldintza egokienak behar direla: inguru afektiboarekiko hurbiltasuna, jarraipen estua,
etab. Horregatik da hain garrantzitsua kalean eta aske egotea.



. JESUS Mª MARTIN HERNANDO -Zaballa- Basauri. 1962an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

Nahasmen eskizo-afektiboa, delirio osagarriarekin. Balizko gaixotasun neurologikoa. 2010/09/23an, ba-
kartze erregimena eta egoera oso bortitzak urte luzez pairatu ondoren, zainak mozten saiatu zen.  Hori dela
eta, Laguntza protokoloa (bere buruaz beste egiteko arriskua dutenei ezartzen zaiena, eguneko 24 orduak
lagun baten zaintza pean egon behar direlarik) ezarria du.  Paranoia larriak izan ditu, ahotsak entzuten aldiro
eta zentzurik gabeko solasaldiak egiten ditu maiz, ezin du bere burua kontzentratu.  Bere egoera dela eta,
onartua du konfiantzako psikologoaren bisita. Azken aldi honetan okerrera egin du, medikazioa ez diotelako
egokitu. Ezin du bakartua egon, nahasmena okertzen zaiolako. Medikatua dago. 

Egoera juridikoa

2002an atxilotua, 8 urte egin zituen atxilotua Estatu frantsesean, erabat bakartua. Ondoren, 2010ean Ma-
drileko Soto del Realeko espetxera eraman zuten. Prebentiboa da oraindik. 

Bere osasun egoera larri eta sendaezina dela eta,  2011ko azaroan  Behin-behineko askatasunean ezartzea
eskatu zion hiru prozeduretan bere auzia daraman Entzutegi Nazionaleko Zigor Aretoari, baina 2012eko
otsailean 3 eskaerak ukatu zizkioten. Errekurtso berria pausatu du.

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.
Testuinguru honetan, hauexek dira Txusek igaro dituen espetxeak espetxean dagoenetik:  La Santé (EF.
2002/02/04), Bois d'Arcy (EF 2002/02/07), Osny (EF), La Santé (EF. 2005/02/23) Fresnes (EF. 2006/03/08), Les
Beaumettes (EF. 2006/03/10), Tarascon (EF. 2006/03/29), Aix Luynes (EF. 2010/04/24), Soto del Real (Madril.
2010/10/29), Basauri (Bizkaia. 2011/10/10), Langraiz (Araba. 2011/11/18), Zaballa (Araba. 2011/12/12).  

Kasu honetan espetxeak, eta zehazki isolamendu edo bakartzeak, eragin zuzena du bere osasunean. Izan
ere, pertsona hau ia 8 urtez erabat bakartua egon da espetxean, eta egoera honek eragin dio egungo gai-
xotasuna. Bakartze luzeak fobia, paranoia eta antsietatea gisako sintomak eragiten ditu; eta bere kasuan,
gainera, delirio koadro baten ondoren bere buruaz beste egiteko saiakeran gauzatu da ondorioa. Gainera,



espetxearen aldetik jaso izan duen eta jasotzen duen jarrera bortitzak are gehiago eragiten du bere osasun
mentalean. Izan ere, oso jarrera gogorra jaso izan du espetxearen aldetik ia espetxeratu bezain laster: ba-
kartua aldi oro, espetxe edo epaitegirako trasladoak oso egoera gogorretan, baimenen ukatze edo atzeratze
sistematikoa (lagunen bisitak, psikologoaren bisitaren baimena...), etab.  Azpimarratzekoa da, zentzu ho-
netan, espetxe arduradunek berarekin izan duten jarrera; adibidez, bere borondatearen aurka bakartu izan
dute erizaindegian, bere animo egoerarentzako guztiz kaltegarria izan arren. 

Gainera, ez dira kontuan hartzen askotan bere konfiantzako mediku eta psikologoaren gomendioak medi-
kazioa aldatzeko tenorean, eta bere osasun egoerak okerrera egin izan du horrelakoetan. Pertsona honek,
beraz, ezin du bakartua egon espetxean, egoera hau izan delako egungo gaixotasuna eragin duena. Horren
froga dugu azken 2 urtetik hona laguntza Protokoloaren pean dagoela, bere buruaz beste egiteko arrisku
errealean dagoelako. Espetxean egonik, arrisku erreala dago bakartua edo inguruko kideengandik urrundua
izateko, gertatu izan den bezala. Ondorioz, aske egon beharko luke, hain kaltegarri suertatu zakion espetxe
sistematik at, osasun arreta zorrotz baten pean eta bere ingufacebookru afektiboak zainduta.

Jesus Mª MENDINUETA FLORES –Zuera (Zaragoza)- Arbizu. 1968an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

Discopatiak bizkarrezurrean: Ezkerreko lunboziatalgia: Hernia diskalaren (L5-S-1) eraginez, aldizkako oina-
zeekin  ezkerreko hankan, eta baita artikulazio sakroliliakoaren aldean. Eskuineko Izterrondoko etena. Au-
rreko Uveitis akutua, (2011/02/08) Oftalmologia zerbitzuko txostenean oinarritua. documentada en  Informe
del Servicio de Oftalmología. Migraña eta  Kopetako Sinopatia jazoera errepikariak. Insomnio kronikoa eta
eboluzio luzeko astenia, aldizka  osagarrizko terapia farmakologiko eta psikoterapeutikoa behar izan due-
larik. Froga erreumatikoak egitea eskatu zen, etiologia hau baztertzeko, baina 2007ko maiatzean espetxez
aldatu zuten eta ez ziren egin. Aldi berean kontsulta bat eskatu zen Ubarmin Klinikan (Nafarroa), baina
ukatu zuten eskaera. Osagarrizko frogak egin dira berriki, gaixotasun erreumatikoaren susmoa handitzen
dutenak,  kalte sakroiliakoa eta ikusmen eraginarekin eta HLA-B27 + asoziazioarekin, Espondilitis Ankilo-
poietikoa duela aditzera ematen dutenak.  

Egoera juridikoa

1991an atxilotua,  30 urtera zigortu zuten . 2011Ako maiatzean Auzitegi Gorenaren 197/2006 Doktrina ezarri
zioten eta 2021/08a arte luzatu diote zigorra.

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta



baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak espetxeratua izan denetik: Alcalá-
Meco (Madril. 1993/03), Alcalá-Meco (Madril./1993/05), Valdemoro (Madril. 1993/12), Valdemoro (Madril.
1994/12/02, dilig.), Valdemoro (Madril. 11/03/1994/03/11, dilig.), Valdemoro (Madril. 1994/06/15, dilig.) Val-
demoro (Madril. 1994/10/06, dilig.), Valdemoro (Madril. 1995/01/11, dilig.) Ocaña I (Toledo. 1995/02/03),
Valdemoro (Madrid. 1995/06/08, dlig.), Valdemoro (Madrid. 21/09/1995 D), Valdemoro (Madril. 1996/03/19,
dilig.)   Valdemoro (Madril. 1998/02/18, dilig.), Málaga (1998/06/01), Valdemoro (Madril. 2004/02/02, dilig.),
Málaga (2004/02/21, itzul.), Valdemoro (Madril. 2004/04/28, dilig.), Málaga 2004/05/10, itzul.), Valdemoro
(Madril. /2006/03/15, dilig.), Málaga (2006/06/05,, itzul.), Valdemoro (Madril. 2006/8/??, dilig. ), Málaga
(2007/01/14, itzul.), Castelló II-Albocasser (2010/10/26), Zuera (Zaragoza. 2011/06/22).

Bere pluripatologiak eragindako osasun egoeraren hondatzea, mugikortasunean eta bizitza kalitatean is-
latzen da, eta espetxeak badu eragina  bere osasun egoeraren okertze honetan. Bere gaixotasunen tipolo-
giak eta larritasunak jarraipen estu eta iraunkorra eskatzen du, espetxean ezinezkoa dena. Ikusi dugun
bezala, etengabeko espetxe aldaketek ezinezkoa egin izan dute beharrezkoa zuen  jarraipena edo frogak
egitea. Patologia hauek bere bizitza kalitatean duten eragina kontuan hartuta, bere bizilekutik gertu dagoen
espetxera ekartzea eskatu izan da, Nafarroako Ospitale Guneko espezialistek dagozkion arlo guztietan ba-
loratu ahal izateko: Traumatologia, Kirurgia Orokorra, Erreumatologia eta Oftalmologia, baina atzera bota
zuten eskaera. 

Ondorioz, eta ikusirik zer nolako kaltea egiten dion espetxean egoteak, alde medikutik bere askatasuna es-
katzen da, bere gaixotasunen eboluzio makurra eragozteko.

JOSU URIBETXEBERRIA BOLINAGA  -Mansilla (León)-. 
Arrasate. 1955an jaioa.

Osasun egoera: Diagnostikoa

2005eko apirilean neurri handiko tumore bat detektatu zion urologoak ezker aldeko giltzurrunean. Urte
bereko maiatzean  zenbait froga egin zizkioten Cadizeko Puerto Realeko Ospitalean, eta ezkerraldeko gilt-
zurrun neoplasia (minbizia) bat diagnostikatu zioten 2005eko ekainaren 9an, berriz, ezkerreko giltzurruna
kentzen diote (nefrektomia); ondorioz, bizi arteko koterola eta tratamendua beharko du. 



Egoera juridikoa

1987an atxilotua,  30 urtera zigortua dago. . 2006ko abenduaren 1ean Baldintzapeko askatasuna eskatu
zion Entzutegi Nazionaleko  Espetxe Zaintza Zentralari,  gaixotasun larri eta sendaezinarengatik; 2007ko
ekainean, ukatzen diote. 2007/07/24ean erreforma helegitea ere ukatzen zion epaileak

Espetxearen eragina

Espetxea, bai egituragatik eta baita bere arautegiagatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta
baldintzatzen duen eremu bat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartuak egoteaz gain gaitzen bat pairatzen
dutenek, era berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. Eremu honi dagokion tentsioa, ziega eta
espetxe aldaketa etengabeak (ezinezkoa egiten dutenak gaixotasunen jarraipen egokia, besteak beste),
bakartze erregimena, ezartzen diren espetxe politika ezberdinak...honek guztiak era negatiboan eragiten
du paziente hauengan.

Testuinguru honetan, hauexek dira gaixo honek igaro dituen espetxeak espetxeratua izan zenetik: Cara-
banchel (Madril. 06/07/1997/07/06), Soto del Real (Madril. 1997/12/15), Valdemoro (Madril. 1998/10/24),
Puerto I (Cádiz. 2000/10/18) (Puerto I (Cádiz. 18/10/2000), Puerto II (2005/01/26), Langraiz (Araba.
2005/05/20), Mansilla (León.2009/06/23).

Egoera hau (espetxearena, alegia), noski, ez da egokiena gisa honetako gaixo batentzako: espetxean jarrai-
tuz, kanpoan egonik baino arrisku handiagoa du gaitza berpizteko. Bestela ere, 2 urtetan mota honetako
gaitza berpizteko arriskuaren aukera  % 51ekoa da. Beraz, kanpoan egon beharko luke arazo honi behar
bezala aurre egiteko, baina orain arte ukatu izan diote aukera hori.



Espainiako Auzitegi Konstituzionalak 197/2006 doktrina aplikatu zieten 19 euskal presoren babes helegiteak
atzera bota ditu. Guztira 47 helegite aztertu ditu, eta ostegunean 3 helegite onartu eta 19 atzera bota zituela
jakinarazi zuen. Honek ondorio latzak ditu presoengan eta baita senide eta lagunongan ere. 30 urte espet-
xean igarotzeak presoen bataz besteko adina izugarri areagotzea dakar. Gainera, 30 urte espetxean igarot-
zeak, hau da, bizitza osoa espetxean igarotzeak ondorio fisiko nahiz sikologiko larriak garatzea dakar;
gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten 14 presoetatik 6-k 20 urte baino gehiago daramatzate espetxean,
eta 5 dira 197/2006 doktrina aplikatuta dutenak, eta hau ez da kasualitate hutsa. Baina, eragina ez da fisikoa
soilik izaten; zure zigorra inolako azalpen juridikorik gabe eta mendeku hutsez kalera atera behar duzunean
hamar urtez luzatzeak izugarrizko ondorio sikologikoak eragiten ditu. Baina, gure senide eta lagunei soilik
ez diete zigorra luzatzen doktrinarekin; guri ere zigorra luzatzen digute. Bizitza osoa astebururo milaka ki-
lometro eginez igarotzen dugu, astebururo errepidean jartzea behartzen gaituzte, hau da, gure bizitza arris-
kuan jartzera behartzen gaituzte.

Mendekuan oinarritutako erabaki hau ezin da arlo politikotik kanpo ulertu; helegite hauek ukatzeak presoen
eskubideak urratzea dakar. Oinarrizkoak diren eskubideak, eta legez kanpokoa den bizi osorako espetxe
zigorra ahalbidetzen du. Beste behin ere euskal preso politikoei ezartzen zaizkien salbuespeneko neurrien
adierazle da Auzitegi Konstituzionalak hartutako erabakia. Jada kalean behar luketen presoek espetxean
jarraitu beharko dute, 197/2006 doktrinak heriotza zigorra aplikatzea ahalbidetzen baitu.

Euskal preso politikoek eta euren senide eta lagunok urte luzeetako espetxe zigorrak bete ditugu jada, eta
hala ere, bizi osoan mantendu nahi dituzte preso. Hau onartezina denez, eta zigorra betea duten presoek
aske beharko luketenez, Etxerat Elkartetik espainiar gobernuari zigorra beteta duten presoak berehala as-
katzeko, eta bizi osorako espetxe zigorra ahalbidetzen duen 197/2006 doktrinaren berehalako derogazioa
exijitzen dugu. Gure eta gure senideen bizitzekin jolasteaz utz dezatela exijitzen diegu. 197/2006 sententzia
asmatu zuten moduan, bizi osorako zigorra ahalbidetzen duen doktrina hau derogatzea exijitzen diogu es-
painiar gobernuari.

Era berean, apirilaren 14an Gernikako Akordioak deitutako manifestazioan parte hartzeko dei egiten dugu.
Berehala amaitu behar da bizi osorako espetxe zigorrarekin, eta hau ahalbidetzen duen 197/2006 doktri-
narekin. Doktrina honekin euskal preso politkoen eskubideen aurka egiten da, eta horregatik, ezinbeste-
kotzat jotzen dugu manifestazioarekin bat egitea. Giza eskubideei lotuta dagoen eskaera bat egingo baita
bertan.
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Zentzu horretan, Gernikako Akordioak iragarri moduan, Euskal Herriko eragile sozial, sindikal eta politiko
guztiei dei egiten diegu gure senideei ezarritako bizi osorako zigorra salatzeko manifestazio honekin bat
egitea, ezinbestekoa ikusten baitugu herri oso baten eskaeran bilakatzea 14ean Bilboko kaleetan zabalduko
dugun salaketa erraldoia. Kontrako jarrerak, hau da, gure senideen oinarrizko eskubideen errespetuarekin
bat ez egiteak, hainbeste sufrimendu eragiten duen espetxe politika kriminalaren mantentzean laguntzen
duela ikusten dugu. Hortaz, oinarrizko eskubideetan sinesten duen pertsona zein eragile oro Gernikako
Akordioak deitutako manifestazioarekin bat egitea espero dugu. Eskubideak eskubide direlako eta inongo
interes politikorik kabidarik ez duelako oinarrizko eskubide zibil zein politikoen gainean.

AUZITEGI KONSTITUZIONALAK AZTERTUTAKO HELEGITEEN ZERRENDA

ONARTUAK:

JOSE IGNACIO GAZTAñAGA BIDAURRETA (ARRASATE)
JUAN MARI IGARATAUNDI PEñAGARIKANO (ZESTOA)
JOSE MARI PEREZ DIAZ TxURI (ZARAUTZ)

UKATUAK:

LUIS MARI AZKARGORTA BELATEGI (BERGARA)
JON AGIRRE AGIRIANO (ARAMAIO)
JABIER ZABALETA ELOSEGI (HERNANI)
TxOMIN TROITIñO ARRANZ (DONOSTIA)
KEPA REZABAL ZURUTUZA (LASARTE)
KANDIDO ZUBIKARAI BADIOLA (ONDARRU)
JOKIN URAIN LARRAñAGA (MENDARO)
MARITxU UZKUDUN ETxENAGUSIA (ERREZIL)
JORGE GONZALEZ ENDEMAñO (PORTUGALETE)
JOSEBA ARTOLA IBARRETxE (BILBO)
PATxI GOMEZ LOPEZ (ORTUELLA-BASAURI)
JESUS BOLLADA ALVAREZ (BARAKALDO)
TxERRA MARTINEZ GARCIA (BASAURI)
KOLDO HERMOSA URRA (SANTURTZI)
JUAN MANUEL PIRIZ LOPEZ (PORTUGALETE)
INMA NOBLE GOIKOETxEA (HERNANI)
JOSE FELIx ZABARTE JAINAGA (ELORRIO)
JUAN JOSE LEGORBURU GEREDIAGA (ZORNOTZA)
LURDES TxURRUKA MADINABEITIA (SORALUZE)



TRAMITERA EZ ONARTUAK:

MITxEL TURRIENTES RAMIREZ (LASARTE)
ISIDRO GARALDE BEDIALAUNETA (ONDARROA)
ITZIAR MARTINEZ SUSTATxA (GALDAKAO)

TRAMITERA ONARTUAK:

IMMA PACHO MARTIN (BILBO)
RAUL IBAñEZ DIEZ (BASAURI)
IñIGO AKAITURRI IRAZABAL (ZORNOTZA)
JON KOLDO AGINAGALDE URRESTARAZU (DONOSTIA)
IñAKI ERRO ZAZU (IRUñEA)
INES DEL RIO PRADA (TAFALLA)
BAUTISTA BARANDALLA IRIARTE (IRUñEA)
JOSU DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULU (GASTEIZ)
JOSE ANGEL BIGURI CAMINO (AMURRIO)
GOTZONE LOPEZ DE LUZURIAGA FERNANDEZ (AGURAIN)
IñAKI PUJANA ALBERDI (OTxANDIO)
JOSE RAMON MARTINEZ DE LA FUENTE INTxAURREGI (GASTEIZ)
IñAKI FERNANDEZ DE LARRINOA PEREZ DE LUKO (GASTEIZ)
JOSU AMANTES ARNAIZ (BILBO)
ITZIAR MARTINEZ SUSTATxA (GALDAKAO)
JUAN MARI GABIRONDO AGOTE (ITZIAR)
MAITANE SAGASTUME ARRIETA (DONOSTIA)
NICOLAS FRANCISCO RODRIGEZ (LASARTE)
INAxIO MENDIBURU ITURRAIN (OIARTZUN)
KEPA SOLANA ARRONDO (LEGAZPI)
IñAKI OROTEGI OTxANDORENA (LASARTE)
PAKITO LUJANBIO GALDEANO (HERNANI) 



197/2006 DOKTRINA EZARRITA DUTEN PRESOEN ZERRENDA

ESTETXE ZIGORRA OSORIK BETEA DUTENAK ETA 197/2006 DOKTRINA EZARRITA DUTENAK:

TxOMIN TROITIñO ARRANZ (DONOSTIA.INTxAURRONDO)
JOSEBA ARTOLA IBARRETxE (BILBO.ALDE ZAHARRA)
JESUS BOLLADA ALVAREZ (BARAKALDO)
ANTxON LOPEZ RUIZ (ELORRIO)
PEIO ETxEBERRIA LETE (SORALUZE)
JON ANDER URKIZU ORMAZABAL (PASAI SAN PEDRO)
LUIS MARI AZKARGORTA BELATEGI (BERGARA)
KEPA REZABAL ZURUTUZA (LASARTE)
PAKITO LUJANBIO GALDEANO (HERNANI.)
JOSE FELIx ZABARTE JAINAGA (ELORRIO)
IMMA PACHO MARTIN (BILBO)
INES DEL RIO PRADA (TAFALLA)
PEIO ODRIOZOLA AGIRRE (TOLOSA)
INMA NOBLE GOIKOETxEA ( HERNANI)
IñAKI FERNANDEZ DE LARRINOA PEREZ DE LUKO (GASTEIZ)
IñAKI OROTEGI OTxANDORENA (LASARTE)
JOSE RAMON MARTINEZ DE LA FUENTE INTxAURREGI (GASTEIZ)
IñAKI PUJANA ALBERDI (OTxANDIO)
JUAN MANUEL PIRIZ LOPEZ (PORTUGALETE)
JUAN MARIA IGARATAUNDI PEñAGARIKANO (ZESTOA)
NICOLAS FRANCISCO RODRIGUEZ (LASARTE)
JUAN JOSE LEGORBURU GEREDIAGA (ZORNOTZA)
ITZIAR MARTINEZ SUSTATxA (GALDAKAO)
MAITANE SAGASTUME ARRIETA (DONOSTIA)
MARITxU UZKUDUN ETxENAGUSIA (ERREZIL)
JOKIN URAIN LARRAñAGA (MENDARO)
KEPA SOLANA ARRONDO (LEGAZPI)
ñAKI URDIAIN ZIRIZA (BARAñAIN)
JOSU DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULU (GASTEIZ)
JOKIN SANCHO BIURRUN (IRUñEA)
JOSE ANGEL BIGURI CAMINO (AMURRIO)
MITxEL TURRIENTES RAMIREZ (LASARTE)
JUAN CARLOS ARRUTI AZPITARTE (AZPEITIA)
ISIDRO GARALDE BEDIALAUNETA (ONDARROA)
GOTZONE LOPEZ DE LUZURIAGA FERNANDEZ (AGURAIN)
JOSE ETxEBERRIA PASCUAL (DONOSTIA)
IñIGO AKAITURRI IRAZABAL (ZORNOTZA)
JON KOLDO AGINAGALDE URRESTARAZU (DONOSTIA)
RAUL IBAñEZ DIEZ (BASAURI)



OSKAR ABAD PALACIOS (BILBO)
JABI MARTINEZ IZAGIRRE (USANSOLO)
JESUS MARI MENDINUETA FLORES (ARBIZU)
ELIAS FERNANDEZ CASTAñARES (BERMEO)
IñAKI ERRO ZAZU (IRUñEA)
SANTOS BERGANZA ZENDEGI (AMURRIO)
xABIER GOLDARAZ ALDAIA (MUGIRO)
FERNANDO DIEZ TORRE (BILBO)
MANU GONZALEZ RODRIGUEZ (LAUDIO)
PATxI GOMEZ LOPEZ (ORTUELLA)
JUAN IGNACIO DELGADO GOñI (LEGAZPI)

IRTEERA DATA ORAINDIK FINKATU GABE 197/2006 DOKTRINA EZARRITA DUTENAK:

UNAI PAROT (BAIONA)
JABIER ZABALETA ELOSEGI (HERNANI)
JOSE MARI BERISTAIN URBIETA (ITZIAR)
SANTI ARROZPIDE SARASOLA (LASARTE)
IñAKI ARAKAMA MENDIA (GASTEIZ)
JORGE GONZALEZ ENDEMAñO (PORTUGALETE)
JOSU AMANTES ARNAIZ (BILBO)
LURDES TxURRUKA MADINABEITIA (SORALUZE)
FERNANDO DEL OLMO VEGA (BILBO

KALEAN DAUDENAK BAINO 197/2006 DOKTRINA EZARRITA DUTENAK:

ANDER MITxELENA (OIARTZUN)
FERNANDO ETxEGARAI GAZTEARENA (BARAKALDO)
TxERRA MARTINEZ GARCIA (BASAURI)
BAUTISTA BARANDALLA IRIARTE (IRUñEA)
JUAN CARLOS PEREZ OJUEL (IRUñEA)
INAxIO MENDIBURU ITURRAIN (OIARTZUN)
ANTxON GARCIA DEL MOLINO 
KOLDO HERMOSA URRA (SANTURTZI)
JOSE MARIA SAGARDUI MOJA (ZORNOTZA)
ANTTON TROITIñO ARRANZ (DONOSTIA)
KANDIDO ZUBIKARAI BADIOLA (ONDARRU)
JON AGIRRE AGIRIANO (ARAMAIO)
ESTANIS LOPEZ AGIRIANO (OIARTZUN)
ANDER ERRANDONEA ARRUTI (OIARTZUN)



ISOLAMENDUA

Bakartze edo isolamenduaren aplikazio zorrotza Euskal Preso Politikoen Kolektiboari ezartzen zaion sal-
buespeneko neurrietako bat da. Isolamendua egoera espetxe arautegian oso egoera zehatzetara zuzen-
dutako neurria bada ere, kolektibo honen kasuan ohiko edota behin-betiko neurri gisa aplikatzen da. Are
gehiago, ohikoa bilakatu da pertsona hauek bata besteengandik bakartzea bai espetxe zein moduluetan.
Isolamendua pertsonaren nortasuna ezabatzeko eta menperatzeko mekanismo gisa erabiltzen du espetxe
instituzioak. Bakardade eta bizitza antsietate sentimendu sakona bultzatzen du, erreferentzia-puntuak des-
agertzen baitira; ezin ditu gertakizunak aurreikusi (gatazkak, murrizketak, aginduak...) edo saihestu (mo-
notonia, ordutegia edo espazioak).

Zenbait kasutan presoei isolamendu edo bakartze aldi oso luzeak aplikatzen dizkiete, eta honek ondorio
latzak izan ditzake presoarengan (batez ere gaixotasun psikikoak dituenean).  Aipatu bezala euskal preso
politikoei maiz ezartzen zaien neurri hau, eta datuak edozein momentutan aldatu daitezke; baina, une ho-
netan hauek dira bakartuak dauden preso politikoak:

Estatu espainiarra

Ernesto Prat: Alcala Meco Cumplimiento espetxean
Alberto Gomez: Soria espetxean
Aiala Zaldibar: Estremera espetxean

Estatu frantsesa

Beñat Sebastian eta Kristina Goirizelaia: Bapaume espetxean
Naia Lacroix: Bordeaux espetxean
Julen Eizagirre: Joux La Ville espetxean
Jean Marie Saint Pée: Mont de Marsan espetxean
Jon Parot: Muret CD espetxean
Mikel Almandoz: Tarascon
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PRESOEKIKO ERASO FISIKOAK

Puerto III espetxean xabier Arinak, Dijongo espetxean Itziar Morenok eta Albocasser-Castello espetxean
Aitor Fresnedok jasan behar izan zituzten funtzionarioen eta guardia zibilaren eraso fisikoak. Eta zoritxarrez
eraso fisiko horiek ez dute etenik izan, martxoan ere hainbat presok jasan behar izan baitituzte berriz ere
erasoak. Egoera oso larria da; funtzionarioen eta indar polizialen jarrera oso oldarkorra izaten ari da azken
aldian, eta euskal preso politikoek mehatxuez edota probokazioez gain, eraso fisikoak ere jasan behar izaten
dituzte. Gure senide eta lagunei edozein aitzakiarekin erasoak eta zigorrak ezartzen dizkiete; euren esku-
bideak behin eta berriz urratzen dituzte.

Bois d'Arcy

Otsailaren 18an Bois d'Arcy espetxean aurkitzen den Iker Esparza presoak tirabira bat izan zuen funtzionario
batekin bisita baten ostean. Tirabira horren ondorioz, zigortu egin zuten, 8 egunetarako mitardera bidaliz. 

Esparza kideari elkartasuna adierazteko, otsailaren 21ean Aitzol Iriondok eta Iurgi Garitagoitiak planto egin
zuten, mitardera joanez; honela, 5 egunetarako mitardera zigortu zituzten. Mitardera eramateko unean,
funtzionarioek esan zieten ez zituztela biak batera eramango, eta bietako batek ziegan itxaron beharko
zuela bestea igo arte (mitard-a goiko pisuan baitago). Iriondok eta Garitagoitiak euren desadostasuna
azaldu zieten, eta eztabaida bat ere izan zuten, baina, azkenean itxaroten Iurgi Garitagoitia geratuko zela
erabaki zuten.

Aitzol Iriondo mitardera igo ondoren, Iurgi Garitagoitiaren bila joan ziren. Funtzionarioek esan zioten mi-
tardera igotzeko eskuburdinak jantzi beharko zituela. Honek ez zela beharrezkoa esan zien, baina hala ere
funtzionarioek inguratu egin zuten, eta indarrez eskuak atzean jarri zizkioten; 10 funtzionario zituen ingu-
ruan.

Iurgi Garitagoitia lasai eta isilik egon arren, hormaren kontra zutela lotu zizkioten eskuak. Garitagoitiak fort-
zejeoa izan zuen funtzionarioekin, izan ere, hauek lehenik eta behin lurrera botarazi zuten eta lurrean ze-
goela eskuburdinetatik helduta airera altxatu zuten. Mitardera eskuburdinetatik eta hanketatik eutsita
eraman zuten, airean. Pareten eta bazter guztien aurka kolpatuz eraman zuten azkenean mitardera. Hu-
rrengo egunean, esku muturrean eskuburdinen markak zituen eta kokots azpia ere markatu zuen.

Valdemoro

xabier Arina presoak arazoak izan zituen funtzionario batekin martxoaren 7an. Aurrez aurrezko bisita fa-
miliarra izan ondoren, senideek paketean sartutako efektu batzuk atxikitzeagatik eztabaida izan zuen Arinak
funtzionarioarekin eta bere eskubideen errespetua aldarrikatzen ari zelarik, funtzionarioa berotzen hasi zen
eta oso urduri jarri zen. Orduan, Arina gela batean sartu zuen. Bertan bultzadak, mehatxuak eta irainak
jasan behar izan zituen; funtzionarioaren jarrera oso bortitza izan zen. Azkenean bigarren funtzionario batek
lasaitu behar izan zuen bere onetik aterata zegoen funtzionarioa. 

Gogoratu behar da xabier Arinak otsailaren hasieran funtzionarioen eta Guardia Zibilaren erasoak jasan
behar izan zituela. Probokazioak ere behin eta berriz errepikatzen dira, eta honek presoa etengabeko tent-
sioan bizitzea eragiten du.



ISTRIPUAK

Patxi Uranga euskal presoaren hiru lagunek auto istripua izan zuten martxoaren 4ean Alacanteko espetxean
bisita bat burututa etxera zihoazela. Alcantetik Bilborako bidaia hegazkinez egin zuten, eta Bilbotik Oriora
zihoazela gertatu zen ezbeharra. Gaueko 00:00-00:15 inguruan izan zen istripua, A-8 errepidean, Eibar pa-
rean. Badirudi errepidea zikina zegoela, eta gidariak autoaren kontrola galdu eta istripua izan zuten. Kotxean
zihoazen 3 lagunek ez zuten kalte fisiko handirik izan, baina autoak kalte handiak ditu. 

Hau dispertsio politikak 2012. urtean eragin duen laugarren istripua izan zen. Sakabanaketak dirauen 22
urteotan 16 senide eta lagunek galdu dute bizia errepideetan eta ehunka izan dira pairatu behar izan ditu-
gun kotxe istripuak. Zenbatu ezinak izan dira senide eta lagunok pairatu ditugun kalte fisiko, sikologiko eta
ekonomikoak. 



Euskal Herria

MARTUTENE
Gotzone Lopez de Luzuriaga, Gasteizko preso gaixoak ospitalerako bisitak egitera eramaten duten ertzainen
probokazioak eta irainak jasan behar izaten ditu. Hala ere, Ospitalera proba batzuk egitera eraman behar
zuten azken aldian, ertzaintza ez zen espetxera joan bera jasotzera. Bestalde, Oihana Agirre Martutenetik
mugitu zutenetik Lopez de Luzuriaga kiderik gabe dago.

Estatu espainiarra

ALBOCASSER – CASTELLO II
Bizi baldintza gogorrak: miaketak izaten dituzte etengabe, ziegan eduki ditzaketen gauzen murrizketa zo-
rrotza egin diete, aurrez aurreko bisitak ziega moduko batean egiten dituzte...

ALCALA MECO
Egoitz Garmendiari ziega miatu zioten eta orratz bat aurkitu zioten; ondorioz bost egunetan isolamenduan
egotera zigortu zuten, oraindik eman ez duten arren.

ALGECIRAS
Ziegatan egiten dizkieten miaketa areagotu dituzte.

Mikel Arrietaren egoera larria da. Bere bizkarreko arazoak direla eta gurpildun aulki batean mugitzen da.
Duela gutxi ziegan izandako miaketa batean gauza guztiak lurrera bota zizkioten, eta berak zailtasunarekin
jaso behar izan zituen. Halaber, bisitetara joateko kideek jaitsi behar izaten dute bizkarrean goiko pisutik,
lokutorioetara. 

CACERES
Hotz handia pasatzen dute, berogailua egon arren ez baitute pizten.

CURTIS
Luis Mariñelarenaren senideak bisita galdu zuten. Bisita beti ostiral goizetan eskatu izan dute, eta oraingoan
ostiral goizean deitu eta bisita eskatzeko azken eguna osteguna dela erantzun zieten.

CORDOBA
Azken aldian funtzionarioen jarrerak okerrera egin du. Bizi baldintzak estutu dizkiete: 4 ordu igarotzen di-
tuzte patioan, ziegan jaten dute, miaketak egiten dizkiete ziegetatik ateratzerakoan..
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GRANADA
Hainbat gauzetan murrizketak izan dituzte: kiroldegirako ateraldia kendu diete, ordenagailuak kendu diz-
kiete, eskulanetarako gela kendu diete...

Aurrez aurreko bisitetatik bueltan biluztu egin behar izaten dute.

Beste espetxe batzuetan ohikoa den bezala, martxotik aurrera Granadako espetxean umeek pertsona bat
bezala kontatuko dute bai bisitetan eta baita lokutorioetan ere.

HERRERA DE LA MANCHA
Egoerak okerrera egin du oro har: murrizketak egin dizkiete ziegan eduki ditzaketen gauzen kopuruari da-
gokionez, ziega eta modulu aldaketak areagotu dira...

Ziegetan miaketa gogorrak izan dituzte, eta senideek ere miaketa gogorrak jasan behar izaten dituzte, bi-
sitara joaten direnak usaintzeko zakur eta guzti.

Martxoaren 17an Niko Francisco preso lasartearraren anaiak, koinatak eta ilobak bisita familiarra zuten. Bi-
sitara sartu baino lehen guardia zibila zakurrekin agertu zen (drogen aurkako kontrola). Zakur bat Nikoren
anaiaren ondoan zegoela zaunkaka hasi zen eta gela batera eraman zuten. Ez zuenez ezer, ez zioten ezer
aurkitu, baina hala ere, bisitarik gabe geratu zen. 

MURTZIA II
Igarki Robles, preso gasteiztarra, Aranjuezetik Murtzia II-ra eraman zuten. Aranjuezen eta Murtzian igaro
zituen egunetatik 30 guztiz isolaturik igaro zituen. Zorionez martxoaren 17an kalera atera zen, 30.000 eu-
roko fidantzapean.

PUERTO I
Iñaki Fernandez de Larrinoa presoak ama ikusteko berriz ere Zaballako espetxera eramatea eskatu zuen,
baina baimena lortzeko gutxienez 6 hilabete itxaron beharko duela esan diote.

PUERTO III
Aitor Cotano Basaurira eraman behar zuten bere aitona bisitatzera, honen osasun egoera dela eta. Martxo-
aren 22an Burgosera eraman zuten, eta bertan bisita bertan behera gelditu zela jakinarazi zioten, epaiketa
bat duelako; hau da, bisita ukatu zioten. 

SEVILLA II
Aitzol Gogorzaren desasistentzia medikua salatzeko baraualdiak burutu izan dituzte astelehenero; baina,
orain baraualdia utzi egin dute sikologoaren bisita bat onartu diotelako. Aitzol Gogorza Basaurira leku al-
datua izan da.

Sevilla II-ko presoek egun batez itxialdia burutu zuten, martxoaren 26an funtzionarioak ziegetan oso modu
bortitzean sartu zirelako. Bereziki Roberto Lebrero gasteiztarrarekin jarrera bortitza izan zuten: miaketan
paretaren kontra jarri eta miaketa ez ikusteko esan zioten. Berak ezezkoa erantzun zienez, bere ziegako
gauzak bota eta zapaldu egin zizkioten. Gainera, 72. artikulua aplikatu zioten, hau da, zigortua izan zuten.



SOTO DEL REAL
Martxoan hasi dira atzeratutako korrespondentzia ematen; urtarrileko gutun eta egunkariak ematen ari
zaizkie.

Otsailaren 23an Jabi Abaunza Frantziatik Espainiara estraditatu zuten. Ordutik isolamenduan dago, guztiz
bakartuta: ez du kiderik ikusten.

Martxoaren 27an Soto del Real espetxeko preso politikoek itxialdia burutu zuten, azkenaldian euskal preso
politiko ezberdinek jasan dituzten jipoiak salatzeko. Hurrengo egunean, itxialdiaren zigor bezala modulue-
tan dauden mutil guztiak moduluz aldatu zituzten. Beste hainbat espetxetan ere hainbat ekimen burutu
dira jipoi hauek salatzeko (Mureten...).

TOPAS
Miaketak egiten dizkiete senide guztiei (preso politikoenei eta sozialenei), zakur eta guzti. Asteburu batean
bisita intimoa zuten senide guztiek (preso politikoenak eta sozialenak) pareta bazter batean jarri behar izan
zuten, eta inguruan guardia zibilak ibili ziren zakurrekin. Haurrak beste alde batean jarri bazituzten ere,
hauen inguruan ere ibili ziren zakurrekin.

VALDEMORO
Espetxe honetan bisitak igandetan egin behar izaten zituzten 19:00etan. Horregatik espetxe honetako pre-
soek bisiten ordu eta eguna aldatzeko eskatu zuten. Espetxeko Zerbitzu Arduradunak eskaria onartu die,
eta orain bisitak larunbatetan edo igandetan egin ditzakete (betiere 19:00etan).

Bestalde, ikasteko apunteak paketetan sartzea debekatu diete (lehen aukera zuten).

Valdemoroko espetxean txandakako miaketak egiten dizkiete presoen senideei, eta normalean preso po-
litikoen senideak miatuak izaten dira.

VALENCIA
Martxoaren 7tik ez dute prentsarik jasotzen.

ZUERA 
Bizi baldintzen inguruko murrizketa bat eman da.

Nahaia Aguado martxoaren 2an mugitu zuten Soto del Real espetxetik Zuerara, eta bertatik martxoaren
16an atera zen. Leku aldatze horren ondorioz bisita familiarrik gabe geratu zen.



Estatu frantsesa

FRESNES
Otsailaren 25ean Fresnesera zihoazen senideek trenaren 3 orduko atzerapena dela eta bisitak ezin izan zi-
tuzten normaltasunez egin. Preso emakumeek bisita erdia egiteko aukera izan zuten (normalean ordu eta
erdikoa izaten dute, eta 45 minutukoa izan zen), eta gizonezkoen senideek bisiten bigarren txandan sartu
ahal izan zuten (08:00etako bisiten txanda galdu zuten).

Mikel Olza presoaren koinatuak bisita bat galdu zuen otsailaren 29an, arkutik pasatzerakoan zerbaitek hotsa
ateratze ziolako. Olzaren arrebak soilik egin ahal izan zuen bisita. Eta hurrengo egunean koinatuari barka-
mena eskatu zioten, baina galdutako bisita ezin izan zuen gauzatu.

Duela hilabete izandako miaketa bortitzetan kendutako ordenagailuak orain itzuli dizkiete.. 

LYON CORBAS
Preso politikoek 18 eguneko aurrerapenarekin hartu behar izaten dituzte bisitak, preso sozialek 48 ordu le-
henago hartu ahal dituztelarik.

MOULINS-YZEURE
Oier Gomez gasteiztarrak bi bisita galdu ditu espetxearen erruz. Izan ere, funtzionarioak ez zaizkio bere bila
joan ziegara; eta senideek atean geratu behar izan dute.



ASKATASUNAK

Igor Maiora (Gasteiz), otsailaren 24an.
Iker Iparragirre (Azpeitia), otsailaren 27an.
Imanol Beristain  (Erromo) , otsailaren 27an.
Zorion Salsamendi (Bilbo), otsailaren 28an. Estatu frantsesean zigorra bete, eta Madriletik pasa ondoren.
Iñigo Ripoll (Bilbo), martxoaren 1ean.
Ikoitz Arrese (Santutxu), martxoaren 2an. 
Iñaki Bengoa (Indautxu), martxoaren 6an.
Jon Aldana (Barakaldo), martxoaren 9an. 28 urte espetxean igaro ondoren, zigorra beteta.
Julen Zuaznabar (Astigarraga), otsailaren 13an. Fidantzarekin.
Garazi Autor (Donibane), martxoaren 13an. 30.000 euroko fidantzapean.
Ibon Esteban (Arrotxape), martxoaren 13an. 30.000 euroko fidantzapean.
Eneko Villegas (Atarrabia), martxoaren 13an. 30.000 euroko fidantzapean.
Egoi Irisarri (Donibane),  martxoaren 13an. 30.000 euroko fidantzapean.
Izaskun Goñi (Txantrea), martxoaren 13an. 30.000 euroko fidantzapean.
Oihana Lopez (Burlata), martxoaren 13an. 30.000 euroko fidantzapean.
Nahaia Aguado (Sestao), martxoaren 16an.
Intza Oxandabaratz (Gabarte), martxoaren 16an. Behin-behinean.
Igarki Robles (Gasteiz), martxoaren 17an, 30.000 euroko fidantzapean.
Joseba Agudo (Orereta), martxoaren 22an. Behin-behinean.
Ainhoa Villaberde (Gasteiz), martxoaren 27an. 30.000 euroko fidantzapean.
Ainara Ladron (Elgoibar), martxoaren 27an. 30.000 euroko fidantzapean.
xabier Bidaurre (Galdakao), martxoaren 27an. 30.000 euroko fidantzapean.
xabier Arina (Burlata), martxoaren 28an. 30.000 euroko fidantzapean.
Jose Ignacio Gaztañaga (Arrasate), martxoaren 30ean. 24 urte espetxean igaro ondoren.
Juan Mari Igarataundi (Zestoa), martxoaren 30ean. 25 urte espetxean igaro ondoren.
Jose Mari Perez Txuri (Zarautz), martxoaren 30ean. 24 urte espetxean igaro ondoren.

ESPETXERATZEAK
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ESPETXERATZEAK

Oier Oa donostiarra atxilotu zuten Angelun otsailaren 24an eta Bois d'Arcy-n espetxeratua izan zen. Ibai
Peña gasteiztarra martxoaren 28an atxilotu zuten Baionan eta Muret Seysses-en espetxeratu zuten.

LEKUALDATZEAK

DESTINU ALDAKETAK

Estatu espainiarra

Ibai Beobide (Bilbo): Jaen-etik Puerto III-ra.
Iñaki Igerategi (Andoain): atxilotua izan eta Soto del Real-ra eraman zuten.
Inaxio Otaño (Andoain): atxilotua izan eta Soto del Real-ra eraman zuten.
Javier Abaunza (Gernika): Frantzia-tik Soto del Real-era.
Ernesto Prat (Berriozar): Frantzia-tik Soto del Real-era.
Asier Aginako (Durango): Frantzia-tik Soto del Real-era.
xabier Garcia Gaztelu (Galdakao): Almeria-tik (Navalcarneron zegoen diligentziengatik) Puerto III-ra.
Irantzu Gallastegi (Berango): Almeria-tik Puerto III-ra.
Ernesto Prat Urzainki (Berriozar): Soto del Real-etik Alcala Meco-ra.
Mikel Vargas Olasoro (Donostia): Martutene-tik Dueñas-era.
Asier Aginako (Durango): Soto del Real-etik Aranjuez-era.
Nahaia Aguado (Sestao): Soto del Real-etik Zuera-ra.
Oihana Lopez (Burlata): Soto del Real-etik Topas-era.
Urtzi Gainza (Bilbo): Soto del Real-etik Murcia II-ra.
Iker Beristain (Getxo): Bordeaux-Gradignan-etik Soto del Real-era (estradizioa).
Ainhoa Garcia Montero (Donostia): Fresnes-etik Soto del Real-era (aldi baterako entrega).
Alberto Lopez de la Calle (Gasteiz): Soto del Real-etik Alcala Meco-ra.
Iñaki Igerategi (Andoain): Soto del Real-etik Badajoz-era.
Mikel Jimenez (Iruñea): Aranjuez-etik Jaen-era.
xabier Sagardoy (Barañain): Aranjuez-etik Ocaña I-era.
Luis Armando Zabalo Bilbao (Basauri): Lannemezan-etik Soto del Real-era (estradizioa).
Iñaki Zugadi (Barakaldo): Badajoz-etik Murcia II-ra.
Josune Onaindia (Barakaldo): Badajoz-etik Murcia II-ra.
Asier Garcia Justo (Donostia): Jaen-etik Badajoz-era.
Jon Zubiaurre (Donostia): Badajoz-etik Puerto I-era.
Aitzol Gogorza (Orereta): Sevilla-tik Basauri-ra.

Estatu frantsesa

Oier Oa Pujol (Donostia): atxilotua izan eta Bois d'Arcy espetxera eraman zuten.
Jabi Abaunza Martinez (Gernika): Soto del Real-etik Moulins Yzeure-ra (aldi baterako entrega bukatuta).



DILIGENTZIAK

Estatu espainiarra

Igor Gonzalez Sola (Bilbo): Badajoz-etik Aranjuez-era.
Iker Araguas (Iruña): Valdemoro-tik Mansilla-ra.
xabier Garcia Gaztelu (Galdakao): Puerto III-tik Navalcarnero-ra.
Irantzu Gallastegi (Berango): Almertia-tik Soto del Real-era.
Aitor Cotano (Getxo): Puerto III-tik Valdemoro-ra.
Fernando Elejalde Tapia (Donostia): Puerto I-etik Valdemoro-ra.
Iñaki Gonzalo Casal (Getxo): Puerto III-tik Valdemoro-ra.
Iñigo Gutierrez Carrillo (Getxo) Puerto I-etik Valdemoro-ra.
Arkaitz Goikoetxea Basabe (Getxo): Villena-tik Aranjuez-era.
Joxepa Ernaga (Mezkiritz): Malaga-tik Logroño-ra.
Idoia Martinez (Arrigorriaga): A lama-tik Soto-ra.


