
	

	

  



	

	

	

	

1. SARRERA 	
	

#SOSPRESOAKCOVID-19 dinamika, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasu Gurasoak y Sare Herritarra 
elkarteek osatua, 2020ko apirilaren 22an jarri zen abian, estatu osoan zenbait talde eta erakunde 
plazaratzen ari ginen errebindikazio batzuen inguruan, batez ere presoen eskubideak errespeta 
daitezela eskatzeko, Espetxeetako Idazkaritza Nagusia Covid-19ak eragindako osasun krisia 
kudeatzen ari zen moduari erantzunez. 
#SOSPRESOAKCOVID19 ekimenaren baitan, eskakizun horien jomuga nagusia eta espezifikoa 
Iruñeko kartzela zen, batetik, eta bestetik, preso nafarrak edo Nafarroan erroturik daudenak, edozein 
dela ere zigorra betetzen ari diren tokia. Era berean, Foru Administrazioa inplikatu nahi izan genuen, 
eta haren esku-hartzea eskatu. Gure eskakizun horiek bildu genituen “Borondate politikoa, presoen 
osasunaren eta bizitzaren zerbitzuan” izeneko manifestuan, apirilaren 22an bertan argitara 
emandakoan, eta Nafarroako talde, elkarte, sindikatu eta alderdi politiko ugariren atxikimendua 
jaso du1. 

 

 

 

																																																													
1	ELA,	CCOO,	UGT,	LAB,	STEILAS,	ESK	Sindikatua,	HIRU,	CNT,	CGT-LKN	Nafarroa,	SOLIDARI,	EHNE,	Geroa	Bai,	EH	Bildu,	
Podemos,	 Izquierda	 Unida	 de	 Navarra-Nafarroako	 Ezker	 Batua	 (IUN-NEB),	 EAJ-PNV	 Nafarroa,	 Sortu,	 Batzarre,	
Alternativa,	 EUSKO	 Alkartasuna,	 CUP,	 Grupo	 Independiente	 Liberal,	 Omnium	 Cultural-	 ANC,	 Jaiki	 Hadi,	 Ernai,	
Mugimendu	Feminista,	SOS	Racismo	Navarra	/	Nafarroako	SOS	Arrazakeria,	Ahaztuak	1936-1977,	Ex	presos	sociales-
Copel,	 #NOALAEYMORDAZA,	 Etxeko	 Mugimendu,	 Colectivos	 en	 lucha,	 Coordinadora	 por	 la	 memoria	 Amapola	 del	
Camino/Bideko	 mitxingorria,	 Red	 Navarra	 de	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 y	 la	 exclusión	 social,	 Iniciativa	 popular	
Sanfermines78:	 Gogoan	 herri	 ekimena,	 Karabana	 mugak	 zabalduz	 Nafarroa,	 Kakitzat	 Koordinadora	 antimilitarista,	
Médicos	 del	 Mundo,	 REAS	 Navarra,	 Asamblea	 social	 y	 política,	 Pastoral	 penitenciaria	 de	 Navarra,	 Iruñako	 Peñen	
Federazioa	 /	 Federación	de	Peñas	de	 Iruña,	Coordinadora	Fran	Molero,	Errotxapeako	gaztetxea,	Asociación	cultural	
loquesomos,	Fundación	secretariado	gitano	Navarra,	Eguzki	.	



	

	

  

Harrez gero behin eta berriz eskatu dugu 
presoen eskubideak errespetatzen dituzten 
neurriak har daitezela Covid-19ak eragindako 
osasun krisiari aurre egiteko, eta agerian utzi 
dugu Espetxeetako Idazkaritza Nagusiak 
egin duen kudeaketa eskasa. Hainbat ekitaldi 
eta bilkuratan kaleratu ditugu exijentzia 
horiek.  

	

Maiatzaren 19an aldibereko elkarretaratzeak egin genituen Iruñeko kartzelaren aurrean, Nafarroako 
Parlamentuaren aurrean, Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean eta Foru Diputazioaren 
aurrean. Bilkura horien helburua zen, alde batetik, ikusaraztea bai Estatuko Administrazioak bai Nafarroako 
Administrazioak erantzukizuna dutela Iruñeko kartzelari dagokion guztian, eta, beste alde batetik, 
“deseskalatze plana” aurkeztea, gure ustez beharrezkoa dena presoen eskubideak bermatzeko kudeaketaren 
une honetan ere, ikusita Espetxeetako Idazkaritza Nagusiak hartutako neurriak ez direla horretarako aski. 

Uztailaren 4an berriz elkartu ginen Iruñeko Gaztelu plazan, berriz salatzeko presoen eta haien senideen 
eskubideak urratu direla osasun krisiaren kudeaketan. Horrekin batera, azaldu genuen eskubide urraketa hori 
larriagoa dela espetxe zigorra erroturik dauden tokietatik urrun betetzen ari diren presoentzat (184 pertsona dira 
Nafarroan). Horregatik, eskatu genuen lehenbailehen buka dadila egoera hau, hau da, kartzeletan 
gertatzen ari ziren (eta diren) eskubide urraketak, eta hala nahi duten preso guztiak eraman ditzatela 
lotura familiarrak edo sozialak dituzten tokietako espetxeetara.  

	

“Normaltasun berria” iristean, Espetxeetako Idazkaritza Nagusia neurriak ezartzen joan da espetxeetan. Eta 
berriz aipatu behar dugu Administrazioaren kudeaketa ezin okerragoa izan dela fase berri honetan, eta 
kudeaketa horrek jarraitzen duela eskubideak urratzen kartzeletan. Gainera, garrantzitsua da esatea 
“normaltasun berri” honetan egoera kudeatzeko eskumena Nafarroako Foru Komunitatearena dela.   
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Egoera honen aurrean, 
#SOSPRESOAKCOVID19 plataformatik 
jarraituko dugu eskatzen errespeta 
daitezela presoen eskubideak, eta, beste 
behin ere, dei egiten diogu Nafarroako 
gizarteari babes dezala Espainiako 
Gobernuari eta Foru Gobernuari helarazi 
diegun eskaera, hau da, presoen 
eskubideen errespetua bermatzeko 
behar diren neurriak har ditzatela. 

	

Halaber, txosten honen bitartez hau da lortu nahi duguna: 

- Egun, “normaltasun berria” deritzon fase honetan, Iruñeko kartzelan dagoen egoeraren 
berri ematea eta eragiten ari den eskubide urraketa plazaratzea.  

- 184 preso nafarrak edo Nafarroan erroturik daudenak zigorra betetzen ari diren 
kartzeletan, bertatik urrun, dagoen egoera jakitera ematea. 

 
2. EGUNGO EGOERA IRUÑEKO KARTZELAN 

 

Espetxeetako Idazkaritza Nagusiaren datu ofizialen arabera, 2020ko apirilean, Iruñeko kartzelan 
307 preso zeuden (248 gizon eta 23 emakume), eta irailaren 25ean, berriz, 264 preso daude (datu 
hau berriagoa da baina ez dago generoaren arabera zehaztuta).  

Gogoratu beharra dago 2020ko martxoaren 12an Espetxeetako Idazkaritza Nagusiak erabaki 
zuela bere menpeko kartzela guztiak itxi eta bakartzea. 

Egun horretatik aurrera, Iruñeko kartzela, estatuko gainerako kartzelak bezala, erabat bakartuta 
egon zen: espetxe baimenekin irtetea debekatu zen, familiartekoek eta gertukoek bisitak egitea 
debekatu zen, eta jarduera guztiak bertan behera gelditu ziren (tratamendukoak, hezkuntzakoak, 
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lanekoak edo aisialdikoak), debekaturik baitzegoen erakundetik kanpoko inor sartzea. Erabateko 
bakartze egoera hori maiatzaren erdialdera arte luzatu zen Iruñeko kartzelan, eta orduan hasi zen 
Idazkaritza “deseskalatzea” egiteko neurriak hartzen. 

Espetxe Idazkaritza Nagusiaren menpeko kartzeletan ezarri eta garatu beharreko neurriak 
Idazkaritzak berak 2020ko uztailaren 13an emandako agiri honetan jasota daude: “Normaltasun 

berria espetxeetan, alarma egoera bukatu ondoren”. Neurri horien ezarpena Iruñeko kartzelan oso 
urria izaten ari da, eta “normaltasun” egoera urruti dago, etengabe urratzen ari baitira presoen eta 
haien senideen eta gertukoen eskubideak. 

Hona hemen, gure ustez, gai nabarmenenak: 

A) Espetxetik irteteko baimenak:  

#SOSPRESOAKCOVID19 plataformatik egin genituen eskaera nagusietako bat irteteko baimenak 
berreskuratzea zen.  

Iruñeko kartzelan maiatzaren erdialdean hasi ziren berriz irteteko baimenak ematen, baldintza 
batekin: kartzelara itzultzean presoak 14 eguneko bakartzea onartu behar zuela. 

Orain, Espetxeetako Idazkaritza Nagusiaren “normaltasun berrirako” agirian ez da eskatzen 14 
eguneko bakartze hori aplikatzea, eta neurriak hartzeko aukera jasotzen du, bakarrik “Covid-
19arekin lotutako balizko arriskua atzematen bada”. 

Halere, baimen batetik edo beste edozein motatako irteera batetik itzultzean, Iruñeko kartzelan 
modu sistematikoan aplikatzen ari da presoaren bakartzea. Bakartzearen iraupena aldakorra da, 
batzuetan 2 egun, beste batzuetan 10, edo 12… hori aplikatzeko irizpiderik ez dago, eta presoei 
ez zaie argi azaltzen zein diren irteeren ondorioak edo bakartzearen iraupenerako arrazoiak. 

Bakartzea ez da osasun espazioan egiten, ziegetan baizik, bakartze zigorrak edo espetxeetako 
lehen gradua betetzen diren modu berean. Bakartuta egoteko denboran presoa bakarrik dago edo 
beste batekin ziegan, bertan egiten dituzte otorduak eta ez du inolako bisitarik jasotzen. 
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A) Komunikazioak: 

 

#SOSPRESOAKCOVID19 
plataformatik hasiera-
hasieratik eskatu dugu 
presoen eta haien senideen 
eta gertukoen arteko 

komunikazioak 
berrezartzea (kristala 
tartean egiten direnak eta 
bisean bisekoak). 

 

Iruñeko kartzelan maiatzaren erdialdean hasi ziren berriz komunikazioak, kristala tartekoak. 
Nolanahi ere, komunikazioak egin zitezkeen baldin eta senideek edo gertukoek beste probintzia 
batera mugitu beharrik ez bazuten; komunikazioan egon zitezkeenen kopurua bira jaitsi zen eta 
bisiten ordutegiak aldatu ziren; hortaz, senideak eta gertukoak komunikazioetara joateko aukerak 
asko murriztu ziren. Bisean biseko komunikazioak ez ziren berriz hasi uztaileko lehen 
hamabostaldira arte. 

“Normaltasun berriari” buruzko agirian, Espetxeetako Idazkaritza Nagusiak lehenesten du 
komunikazio intimoak berriz ezartzea, ondoren familiartekoenak eta azkenik bizikidetzakoak; 
horrek atzeratu egiten du familiartekoen eta gertukoen harremana berreskuratzeko prozesua. 
Horrez gain, bisitetara joan daitekeen pertsona kopurua ere txikiagoa denez, murriztu egiten da 
presoarekin harremana izan dezaketen pertsonen kopurua.  
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Iruñeko kartzelan etenda daude 
bisean biseko komunikazioak 
abuztuaren erdialdeaz geroztik. 
Hasiera batean eten hura eragin 
zuen egoera gainditu bada ere, 
berdin segitzen du bi hilabete 
pasatu ondoren. 

Neurri horren aurrean, senideekin 
eta gertukoekin harremanik ez 
izateak dakarren kaltea nolabait 
konpentsatu eta komunikazioari 
laguntzeko modu bat zen bideo-
deiak egiteko aukera berreskuratu 
eta zabaltzea. Espetxeetako 
Idazkaritza Nagusiak bere web 
orrian dio bisean biseko 
komunikazioak etenda dauden 
kartzeletan horien ordez bideo-
deiak egiten direla, baina Iruñeko 

kartzelan ez dira berriz ezarri. Bideo-deiak egiteari utzi zioten kristala tarteko komunikazioak 
berrezarri zirenean, eta egoera oso zehatzetan baizik ez dira baimentzen, epailearekin 
komunikatzeko edo familiakoekin, urgentziazko gaietarako.   

Horrez gain, bideo-deiak hasi zirenean gabezia askorekin ezarri ziren: presoak ezin zuen abisua 
eman noiz deitu behar zuen, eta beste aldekoak erantzun ezean konexioa mozten zen; zenbakia 
gaizki markatuz gero ezin zen berriz egin deia… 

Amaitzeko, aipatu behar da Idazkaritzaren agirian ezartzen dela derrigorrezkoa dela 
komunikazioan ari direnek (presoak ere bai) maskara jantzita izatea. Iruñeko kartzelan, ordea, ez 
zaie maskararik ematen presoei Administrazioak berak inposatu duen erabilera bete dezaten 
osasun administrazioak erabilerarako gomendatzen dituen neurri higienikoekin.  

4 de julio concentración en la Plaza del castillo de Pamplona	
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A) Jarduerak eta tailerrak espetxean 

Lehen esan bezala, jarduera guztiak (tratamendukoak, hezkuntzakoak, lanekoak edo aisialdikoak) 
bertan behera gelditu ziren Iruñeko kartzelan martxoaren 12tik aurrera. Maiatzaren erdialdean hasi 
zen baimena ematen jarduera batzuetarako, eta hilabetetik hilabetera joan da atzeratzen horien 
hasiera. 

Espetxeetako Idazkaritza Nagusiak “normaltasun berriaz” egindako agirian ez dago gai horri 
buruzko atal berezirik, eta, egiten duen aipamen bakarrean dioenez, jarduerak bete beharko dira 
distantzia soziala mantenduz, aireztatutako tokietan eta aforoa mugatuta, beharrezkoa bada. 
Beraz, jarduera guztiei berriz ekitearen aldeko apustua egiten da. 

Baina Iruñeko kartzelan ez dira oraindik hasi lehengo jarduera guztiak, eta horietako asko ez dira 
betetzen ari lehen betetzen ziren moduan. “Multikirola”, prestakuntza ikastaroak eta eskola 
jarduerak ez dira berriz hasi, eta ez da datarik zehaztu horiei berriz heltzeko. Kartzeletatik kanpo 
eskola jarduera maila guztietan abian jarri bada ere, kartzelan ez da hala gertatu. 

B) Higiene eta segurtasun protokoloak Covid-19-aren aurrean 

Osasun agintariek behin eta berriz adierazi dute zein garrantzitsuak diren higiene protokoloak 
Covid-19aren kutsapena ekiditeko. 

Halarik ere, Iruñeko kartzelan funtzionarioek ez dute segurtasun neurririk erabiltzen presoekin 
dituzten harremanetan, nahiz eta haiek izan kanpokoekin harreman zuzena dutenak. Are gehiago, 
alarma egoera deklaratu zenetik gaur arte presoei ez zaie inolako gel hidroalkoholikorik eman, ez 
eta beste ezein prebentzio neurri ere. Maskarak eman zaizkie bisean biseko komunikazioak egin 
dituztenei bakarrik, komunikazioa izan ondotik 10 egunez maskara erabiltzera behartuta 
zeudelako. Maskara bakar bat ematen zuten 10 egunerako.  
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3. BESTE ESPETXE BATZUETAKO EGOERA 
Espetxeetako Idazkaritza Nagusiaren datu ofizialen arabera, 2020ko otsailean 8.000 
presotik gora ari ziren beren zigorra betetzen erroturik dauden tokitik kanpo. Horri gehitu 
beharko litzaioke 7.600 presoren kasuan Idazkaritzak ez dakiela non dauden erroturik. 
Erroturik dauden tokitik kanpo zigorra betetzen ari diren presoen kopurua hau da, 
autonomia erkidegoetan banatuta: 
	

 

 

Nafarroaren kasuan, 184 dira kartzela zigorra Foru Komunitatetik kanpo betetzen ari diren nafarrak 
edo Nafarroan erroturik daudenak.  
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Lehenago aipatu denez, Covid-19aren osasun krisiaren kudeaketak agerian utzi du presoek bizi 
duten egoera ahulagoa dela, are gehiago zigorra erroturik dauden tokitik urrun betetzen ari 
direnentzat, eta eskubideen urraketa nabaria izan dela bai konfinamenduan bai orain.  

“Deseskalatze fasean” kalte erantsi hori argi geratu zen, zeren zigorra erroturik dauden tokitik 
kanpo betetzen ari diren presoek ezin izan zuten baimenarekin irten, ez eta bisitak jaso ere berriz 
ezartzen hasi zirenean. Bisitak eta baimen horiek ezinezkoak ziren haien kasuan, alarma egoerak 
aginduta debekatuta zegoelako beste probintzia batzuetara bidaiatzea. #SOSPRESOAKCOVID19 
plataformaren exijentzietako bat zen mugimendu horiek baimentzea, baina ez zen lortu.  

Beste probintzia batzuetara bidaiatzeko debekua bertan behera gelditu zenean, zigorra erroturik 
dauden tokitik urrun dauden kartzeletan betetzen ari diren presoek aukera izan zuten irteteko 
baimenak jasotzeko eta senidekin eta gertukoekin komunikazioak izateko.  

Orain, ordea, komunikazioak murrizten ari dira berriz, Iruñeko espetxean ez ezik 184 preso 
nafarrak edo Nafarroan erroturik daudenak zigorra betetzen ari diren kartzela horietako askotan 
ere. 

184 preso horiek 42 kartzelatan eta CIS batean daude. Bisean biseko komunikazioei dagokienez, 
hau da egoera egun: 

- 33 espetxetan ez dago visean biseko komunikaziorik: Araba (Zaballa), Almería, Ávila, 
Badajoz, Mallorca, Burgos, Ciudad Real (Alcazar de San Juan), Ciudad Real (Herrera), 
Córdoba, Texeiro, Granada (Albolote), Gipuzkoa (Martutene), Huelva, Jaén, León, 
Logroño, Lugo (Monterroso), Madril III (Valdemoro), Madril IV (Navalcarnero), Madril V 
(Soto del Real), Madril VI (Aranjuez), Madril VII (Estremera), Murtzia II, Palentzia (La 
Moraleja), Salamanca (Topas), El Dueso, Segovia, Soria, Ocaña I, Ocaña II, Valentzia 
(Antoni Asunción Hernandez), Zaragoza (Zuera), Zaragoza (Daroca) eta Ceuta. 

- 8 espetxetan bisean biseko komunikazioak mantendu dira: Alicante II (Villena), Ibiza, 
Puerto I, Castellón I, Castellón II (ondoren bakartzera behartuta, 10 egunez), Huelva 
(aukeratu behar dute bisean biseko intimoa edo familiarra), Asturias, Sevilla II. 

Ezin izan dugu jakin zein den egoera Alicanteko  Espetxe-Psikiatrikoan.  
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4. BUKATZEKO 
 

- Espetxeetako Idazkaritza Nagusiak Covid-19aren osasun krisian egin duen kudeaketa oso 
eskasa izan da, lehen eta orain. Neurri gutxi eta berandu hartu dituzte, eta oso modu 
desberdinetan ezarri dituzte kartzeletan. Kasu guztietan neurri murriztaileenak eta 
eskubideak urratzen dituztenak aukeratu dituzte. 

- “Normaltasun berria” ezartzeko neurriek presoen eskubide urraketak eragiten dituzte orain 
ere: osasun laguntza ez da egokia, kanpokoarekiko harremanak mugatuta eta jarduerak 
murriztuta daude, bakartzea erabiltzen da osasun neurri gisa. Esandako guztia Iruñeko 
kartzelan gertatzen ari da.  

- Bisean biseko komunikazioak bertan behera gelditu dira Iruñeko kartzelan eta 184 preso 
nafarrak edo Nafarroan erroturik daudenak zigorra betetzen ari diren kartzelen %80an. 
Horren ondorioz, espetxe horietako presoak are bakartuago daude beren senide eta 
gertukoengandik.  

- Esandako guztiak argi uzten du presoen eskubideak errespetatuko lituzkeen neurri 
bakarra, osasun krisi honen kudeaketan, presoak kartzelatik ateratzea dela, eta horixe 
eskatu dugu hasiera-hasieratik. 
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