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3.0. AURRETIAZKO ABIAPUNTUAK ETA HAIEN OINARRIAK

Euskal Erkidegoko hiru espetxeen egoera azaldu eta gero, eta kartzelekin
zerikusia duten pertsona talde desberdinek agertu dizkiguten arazo, iritzi eta
proposamenen berri eman ondoren, Arartekoak osatzen dituen txostenetako
zatirik funtsezkoena eta seguru aski garrantzitsuena jorratu behar dugu: hau da,
gomendioen zatia.

Gomendioak egiteko orduan, etorkizunera begirako ikuspegia erabiltzen
dugu, euskal administrazioaren agintepeko oraingo esparruari dagozkion gaietara
soilik mugatu gabe. Hala, bada, oraingoa oso une garrantzitsua da, badirudielako
laster Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartuko dituela alor penitentziarioko
eskumenak. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak eta gizarteak berak eskumen horiek
nola hartuko dituen aztertu beharra dago. Arartekoaren ustez, gauzarik
funtsezkoena ez da langileriaren eta bitarteko materialen transferentzia, baizik
eta eskumen horrek dakarren burujabetasuna, hots, alor honetarako berrikuntzak
eta antolakuntza berriak erabakitzeko ahalmena. Euskal Autonomia Erkidegoak
aukera edukiko du orain giza eskubideen errespetuan sakontzen joateko, zigorrak
betearazteko bere eredu berezia taiutuz. Ikuspuntu horretatik, bai gizarteak eta
bai herri-aginteak garbi jakin behar dute pentsatu, aurrera egin, asmatu eta beren
burua arriskatzeko ardura hartu behar dutela beren gain. Bada, horretxetan la-
guntzea da ondoko gomendio hauen helburua.

Baina, haien azalpenari ekin baino lehenago, bidezkoa da halako abiapuntu
batzuk finkatzea, gomendioak ulertzen lagunduko duen testuingurua zein den
argitzeko, eta gomendioen azpian dautzan oinarriak eta lan-ildoak zehazteko.

3.0.1. KARTZELEN EGOERARI BURUZKO AZTERKETA OROKORRA
EGITEKO BEHARRA

Txosten osoan zehar behin baino gehiagotan aditzera eman dugunez,
Arartekoaren ekimen honen helburu nagusia gure Erkidegoko kartzeletan preso
daudenen egoera ezagutzea eta ezagutzera ematea zen. Pairamen asko jasaten
dituzten pertsonak izan arren, gizarteak baztertuta eta ahaztuta dauzka, eta
horregatik kartzelen egoera aztertzea behar-beharrezkoa zen, egoera hori aldatu
ahal izateko. Hortaz, kartzeletako bizimodua hobetzea nahi dugu, baina uko egin
gabe espetxeak baino zerbait hobea -eta desberdina- lortzeko azken
helburuari.

Txostena etorkizunera begira egina dagoen arren, gure ekimenaren esparru
konpetentziala Eusko Jaurlaritzak eta Justizia Ministerioak alor penitentziariorako
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izenpetu duten elkarlan hitzarmenak emana da; hain zuzen ere, hitzarmen hori
zein neurritan bete eta garatu den aztertu nahi genuen. Dena dela, ez zen
komenigarria -ez eta posiblea ere- azterketa hori erakunde horien arteko
lankidetzak daukan testuingurutik kanpo ateratzea, hots, Euskal Autonomia
Erkidegoko espetxeen egoeratik kanpo.

Arartekoak egiten duen gogoetaren abiapuntua honako hauxe da: kartzela
zigorra betetzen ari direnek nahikoa zaila dute beraien funtsezko eskubideez
baliatu ahal izatea. Beraz, askatasunik gabe egotea zigorra den arren eta zigor
osagarririk eduki behar ez duen arren, kontua da espetxeetako gaur egungo
bizimoduak zaildu -eta, batzuetan, oztopatu- egiten duela pertsonaren funtsezko
eskubideen erabilpena. Arrazoi hori aski da Euskal Erkidegoko espetxeetan
askatasunik gabe daudenen egoerari buruzko azterketa orokorra egiteko; jakina,
Arartekoaren esparru konpetentziala gainditzen duten gaiak Herriaren
Defendatzaileari jakinarazi behar zaizkio, beharrezkoa bada haietan esku har dezan,
Legearen arabera bi erakundeen artean egon behar duen koordinazioaren bidetik.

Beste ikuspegi batetik begiratuta, kartzela erakunde erabatekoa da, hots,
bertan sartuta dauden pertsonen bizitzako gora-behera guzti-guztiak kontrolpean
eta araututa daude. Hori dela eta, gora-behera horiek guztiak elkarri lotuta daude,
eta horregatik ezin dira halako puntu batzuk aztertu besteak alde batera utziz,
beste horiek funtsezkoak eta egiazko bizimoduaren baldintzagarriak izan
daitezkeelako. Hor daude, esate baterako, zeldetako higienea, janarien kalitatea,
edota intimitate eskubideari zor zaion errespetua, edo tratu txarrik ez jasotzeko
eskubidea; denak garrantzi handikoak dira, heziketaren edo suspertze
pertsonalaren alorrean egiten diren ekintza jakineko batzuek emaitza onak
edukitzea nahi bada.

Beste alde batetik, lehenago ere adierazi dugun bezala, badirudi EAEk laster
jasoko dituela alor penitentziarioko eskumenak. Ikuspuntu horretatik ere
komenigarria eta beharrezkoa da kartzelen egoera zehazki ezagutzea, bai
haien gabeziak eta bai haien beharrik larrienak ere, euskal presondegiak egiatan
bergizarteratzeko zentroak izan daitezen egin beharko diren aldaketak aurrera
eramateko. Arartekoak hiritarren funtsezko eskubideak zainduarazteko ardura
dauka, eta ezin da ahaztu kartzela zigorrak eduki behar duen bergizarteratzeko
helburua eskubide horien artean sartuta dagoela Konstituzioan bertan.

Beraz, gure Erkidegoko egoera penitentziarioari buruzko azterketa orokorra,
txosten osoan zehar egin nahi izan duguna, euskal Administrazioak alor honetan
egun dauzkan eskumenak bere testuinguruan sartzeko ahalegina baino ez dela
ulertu behar da. Arartekoaren ekimen honek, ezer baino lehen, egoera hori
hobetzea bilatzen du, baina urrutirago ere iritsi nahi du. Nabarmen geratu den
bezala, eskubideak bermatzeko betekizuna duen erakunde honek giza eskubideak
errespetatu egiten direla ziurtatu behar du, eta, kartzelak presoen eskubide horiei
zor zaien errespetua zailtzen duen neurrian, zigor penitentziarioa erabat
beharrezkoa den gutxienezko mailaraino murriztea proposatu behar du. Euskal
espetxeak nolako egoeran dauden jakiteak lagundu behar du giza eta gizarte
mailako kostu txikiagoa daukaten bestelako neurri alternatiboak -kartzela
zigorraren ordezkoak, alegia- hartzeko.
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3.0.2. EGOERARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA (ANTZEMANDAKO
ARAZOEN SUSTRAIAK)

Txosten honetan, eta batez ere gure Erkidegoko espetxeetako arazoak
aztertzen dituen atal zabalean, ahalik eta argitasun eta zabaltasun handienaz jaso
nahi izan ditugu zentro horietako bizimoduan egon ohi diren arazoak, akatsak,
zailtasunak eta kexak. Horrenbestez, Arartekoak nolabait baztertuta eta ahaztuta
dauden pertsona askoren bozeramale bihurtu nahi izan du bere burua.

Zer esanik ez, gure kartzeletako arazo guzti-guztiak ez daude hemen. Seguru
aski, jaso gabe geratu dira haietan dauden akats larri batzuk. Hutsune horiek
aukeratu dugun lan metodoari zor zaizkio. Horrela, adibidez, badira puntu
garrantzitsu batzuk azaletik baino ukitu ez direnak, edota bidenabar baino agertu
ez direnak; esaterako: espetxe batetik besterako lekualdaketak egiteko modua,
senitartekoen ikuspegitik komunikazioei buruz egin beharreko ebaluaketa, preso
ijitoen arazo bereziak, edota delitu sexualengatik preso dauden pertsonenak.

Hala eta guztiz ere, horien guztien inguruan jaso ditugun kexa ugariengatik
eta haietako askoren garrantzi handiagatik, gizartearen elkartasunari aldaba jotzeko
balio behar du gure azalpenak. Euskal gizarteak ezin du bizkarra ematen
jarraitu egoera latz horri.

Askotan, arazoak pilatzen direnean ezintasun sentsazioa eta etsipena nagusitu
egiten dira eta geldikerian erortzeko arriskua egoten da..., egoerak usteldu edo
lehertzen diren arte. Preso daudenen eskubideak defenditu nahi baditugu, egoera
hori bizkor aldatu beharko dugu, eraginkortasunez eta errealitatean oinarrituz;
horrek zera esan nahi du:

. lor daitekeen helburu komenigarri bat, ekintzek eduki behar duten helmuga
bat ipintzea;

. abiapuntuko egoera zuzen ezagutzea;

. jarritako norabiderantz pauso sendoak ematea.

Oso berandu baino lehen Euskal Autonomia Erkidegoak alor penitentziarioko
transferentzia jasoko duela-eta, lortu nahi den helburua jarri eta abiapun-
tuko egoeraren azterketa egin behar da; bi zeregin horiek beharrezkoak
dira eta inolako arazorik gabe bete daitezke eskumenak jaso baino
lehen. Horregatik, kontuan izanda txosten hau noiz egiten ari den, bai eta noren-
tzat osatzen den ere -Eusko Legebiltzarrarentzat, alegia-, aurkitzen dugun egoera
aztertzera eta euskal erakundeen gaurko aginpide-esparrutik kanpo dauden hobe-
kuntza batzuk proposatzera ausartu gara.

Zergatik gertatzen dira gure txosten honetan azaldu ditugun arazoetako
asko?

Ararteko honek bereziki azpimarratu nahi ditu antzeman ditugun akatsen
jatorria eta sustraiak. Gure ikerlanaren argitan, gure Erkidegoko espetxeei
buruzko kexa eta arazo gehienen jatorrian bost gai nagusi daude; bestela
esanda, kartzeletako arazoek dauzkaten sustraiak honako bost puntu hauek
dira:
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1.Sistema penitentziarioa bakartuta dago, gainontzeko
gizartetik aparte, eta ez da gardena.

2.Presoen multzoa gehiegizkoa da eta haien beharrei
erantzuteko dauden bitartekoak ez dira aski.

3.Erakundeek akatsak dituzte beraien antolaketan.
4.Alde handia dago legearen eta errealitatearen artean.
5.Espetxeetako bizimoduan gero eta eragin handiagoa

daukate halako gora-behera batzuek (drogak, edo presoen
osasun egoerak, adibidez).

Ez dugu nahi kartzela erakundeari buruzko azterlan teorikorik egin, hori
beste azterketa mota baten helburua delako eta, gainera, ez dagokiolako Arartekoa
bezalako erakunde bati. Aldiz, aurrean emandako diagnostikoa bai arrazoitu eta
adibidez hornitu behar dugu, erakunde honek espetxe horiei buruz egin duen
ikerlanaren argitan.

* Jarri dugun lehen arrazoia -eta zerbaitegatik jarri dugu toki horretan- zera
da: sistema penitentziarioa bakartuta dago, gainontzeko gizartetik
aparte, eta ez da gardena.

Gure gizartean, pertsona gehienak kartzeletan gertatzen denari bizkarra
emanda bizi dira, hango egoeraren berririk ere ez dakitela. Hain zuzen ere, kartzela
erakunde itxia denez gero, oso zaila da gizartearekin eduki beharko lukeen lotura
hori benetan lortzea. Kartzeletako hormek, presoei kanpora irtetea galarazteko
ez ezik, barruko errealitatea gainontzeko gizarteari ezkutatzeko ere balio dute.

Gizartearen ezjakintasun horren eraginez, gaurko egoerak bere hartan dirau,
gizarteak arazoak ditu erakunde penitentziarioak behar bezala kontrolatzeko
orduan, eta, azken finean, legea hautsi arren eskubide osoz gure gizarteko partaide
diren pertsona batzuen bazterketa soziala indartzen da.

Denak laguntzen du sistema hori bakartuta eta gizartetik aparte egonarazteko:
erakundea bera itxia izateak, bisitak egiteko arazoek, borondatezkoen elkartasun
lanari ipintzen zaizkion trabek, preso multzoko zati handi baten famili eta gizarte
baldintzek (haietako asko jende baztertua izaten da), laguntza-sare bereziak eta
sare ohizkoetatik apartekoak egotea (heziketan, osasunean, etab.).

Kartzela bera da «bergizarteratu» behar dena, erakunde bezala, hots, gizartean
sartu, eta hori lortzerik ez da egongo hormez bestaldean gertatzen dena ezkutatzen
jarraitzen bada.

* Bigarren lekuan, gehiegizkoa den preso multzo bati erantzuteko
dauden bitartekoak gutxi direla esan behar da.

Kartzeletako presoen kopurua izugarri handitu da azken urteotan, eta horren
ondorioz espetxeak masifikatuta daude. Euskal lurraldean dauden hiru kartzeletan
preso gehiegi dago, eta Langraizkoan egoera benetan larria da.

Pilaketaren eraginez elkarbizitza arazoak gertatzen dira, eta espetxeak dituen
baliabideak (tokiak, pertsonala, ekintzak...) ezin dira inolaz ere nahikoak izan.
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Txosten honetan jaso ditugun arazo asko eta asko instalakuntzak eta lantalde
profesionalak gainezka egoteari zor zaizkio, bai eta baliabide teknikoen eskasiari
ere. Baina gainezka daudenak ez dira kartzelak bakarrik, baita funtsezkoak diren
beste zerbitzu batzuk ere, Presoen Zaintzarako Epaitegia, adibidez.

Irtenbidea bilatu nahi bada, derrigorrez presoen kopurua gutxitu
beharko da eta zentro berriak sortu, betiko kartzelak ez bezalakoak. Dena
dela, gai hori geroago landuko dugu txosten honetxetan.

* Hirugarren lekuan, bitartekoen eskasiaz gain, espetxeetako antolaketan
dauden akatsak ere aipatu behar dira.

Antolaketaren barruko akatsen artean sartu behar dira bai espetxean bertan
aurkitzen diren barne arazoak, bai kartzelak berak beste erakunde edo zerbitzuekin
dauzkan harremanetan gertatzen direnak ere. Honako hauek, besteak beste: ez
dago behar bezalako koordinaziorik pertsona eta lantaldeen artean, ez dago behar
adinako informaziorik edo informazioa bideratzeko modu egokirik, erabakiak
moteltasunez eta arazoekin hartzen dira, kartzelak autonomoki gestionatzeko
gaitasuna txikia da...

Ukitu ditugun alderdietako askotan (osasun laguntza, lan iharduera, laguntza
soziala, hezkuntz eskaintza...) argitu behar den funtsezko puntu bat dago: zein
diren espetxeko pertsonalak bere gain hartu behar dituen zerbitzuak,
eta zein ohizko laguntza sareak eskaini behar dituenak. Horrela, adibidez,
esparru batzuetan behar adina pertsonal ez egoteak eragiten dituen arazoak beste
era batera konpon litezke, aurreko puntuari ematen zaion erantzunaren arabera.

* Laugarren lekuan, arazo asko legearen eta errealitatearen artean
dagoen alde handiagatik gertatzen dira; horrek eredua bera jartzen du auzitan,
hau da, kartzela sistemaren oinarria bera.

Gaur egun indarrean dauden lege eta arauak (Konstituzioa, Espetxeetarako
Lege Orokorra, Arautegi Penitentziarioa) eta gure kartzeletako egoera konparatzen
baditugu, bien artean dagoen alde handia ikusita benetan zalantzatan jar daiteke
eredu penitentziariorik ba ote dagoen ala ez, edota, bestela, pentsatu behar da bi
eredu guztiz desberdin daudela, berez, aldi berean: gure legeetan aipatzen dena
eta gure kartzeletan aurkitzen dena.

Horrela, adibide argigarri batzuk ipintzearren, gure legeetan argi jasota daude
bergizarteratzeko funtsezko helburua, preso guztien osasun eskubidea, zigorpetu
guztien lan egiteko eskubidea, banakako zeldak egon beharra, presoen arteko
banaketa egoera penalaren arabera, pertsona horietako bakoitzari banan-banan
eman beharreko atentzioa... Baina horrelako ezer ere ez da gertatzen gure
kartzeletan.

Kontraesan horrek eragin okerra baino ezin du eduki, legea ez betetzeagatik
hain zuzen, gizarteak askatasunik gabe utzi dituen pertsona horiengan. Izan ere,
pertsona horiek egunez egun ikusten ari dira gizarteak haiekin ez dituela betetzen
bere arauak.

Egoera honetan, Kartzeletarako Araudi berria egiteari (otsailaren 9ko 190/
1996 Erret Dekretua) kontu handiz ekin behar zaio. Nahiz eta egokia izan berme
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juridiko batzuk sendotzea eta zigorra erregimen irekian betetzeko aukera emango
duten bideak sortzea, araudi berria hutsean gera daiteke berrikuntza egiteko epeak
ezartzen ez badira eta horretarako bitartekoak ziurtatzen ez badira. Presoen egoera
hobetu beharrean, legearen eta errealitatearen arteko aldea -are gehiago-
handitzeko arriskua dago.

* Eta bosgarren lekuan, agerian utzi nahi dut gero eta eragin handiagoa
dutela espetxeetako bizimoduan halako gora-behera batzuek (drogak,
edo presoen osasun egoerak, adibidez).

Azken urteotan, kartzeletako presoen multzoa dexente ugaldu ez ezik,
ezaugarriz ere asko aldatu da, oraingo egoerara iritsi arte. Gaur egun, gure
kartzeletan preso dauden pertsona asko legez kanpoko drogen inguruko
delituengatik espetxeratu dituzte. Haietako askok droga kontsumitzen jarraitzen
dute kartzelan, arrisku handiko bideak erabiliz. Halaber, ezin aipatu gabe utz
daiteke presoen arteko portzentaia handi bat HIES gaitzak jota dagoela. Garbi
dago espetxeak ez zirela pentsatu era honetako preso multzo baten (osasun arazo
larriak dauzkaten preso batzuen) beharrek eskatzen duten erantzuna emateko.

Administrazio penitentziarioak espetxeratuen osasuna zaindu behar du. Hala
ere, kartzelak gaisotasun foko bat dira gaur egun. Presoen pilaketa, higienerik
eza, egitarau prebentibo batzuek edo arriskuak gutxitzeko egitarau batzuek
dauzkaten trabak eta antzeko arazoak direla bide, gaisotasun infekziosoak
(hepatitisa, tuberkulosia edo HIES gaitza) arazo larria dira, kalte handiak ekartzen
dizkiona preso daudenen osasunari, baina baita espetxeetan lan egiten duten
profesionalen lan osasunari ere. Gainera, ezin da ahaztu kartzelaldi luzeak arazo
psikologiko ugari sortarazten dituela, eta nortasuna desegituratzen eta autoestima
galtzen laguntzen duela.

Sistemaren ezegokitasun hori (haren instalazioengatik, mendekota-
sunean oinarritzen den haren antolaketarengatik, pertsonen arteko harremanak
erantzunkizunean eta partaidetzan oinarri daitezen daukan gaitasun eskasaren-
gatik...) gaisoak bezala kartzeletan ugalduz joan diren beste kolektibo batzuetan
ere gertatzen da: emakume, gazte, atzerritar eta abarren artean.

* * *

Jakina, aipaturiko faktoreak ez dira banaka gertatzen diren kontuak, eta bai
ordea askotan elkarri lotuta daudenak. Baina lehenago aipatu ditugun funtsezko
bost puntu horiek (gizartetik aparte egotea, bitarteko gutxi edukitzea, antolaketaren
akatsak, legearen eta kartzeletako egoeraren arteko aldea, eta kartzeletako
bizimoduan halako gora-behera batzuek daukaten eragin gero eta handiagoa) dira
espetxeetako eguneroko bizitza etengabe baldintzatzen ari direnak. Gora-
behera horiengatik, zaila edo ezinezkoa izaten da oinarrizko eskubideak
(osasuna, lana...) erabili ahal izatea, eta beste horrenbeste esan daiteke espetxeratuen
eskubide penitentziarioei buruz ere (banan-banako atentzioa...).

Egia da egoera honek dauzkan eragin txarrak handiagoak direla pertsona
edo kolektibo batzuentzat (gazte, emakume, drogamenpeko, behartsu, atzerritar
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eta abarrentzat) beste batzuentzat baino, baina guzti-guztiengan dauka nolabaiteko
eragina.

Hortaz, funtsezko puntu horiek konpontzen ez diren bitartean (arazo
gehienen sustraian baitaude), presoen eskubideek mugatuta edo ezereztuta
egoten jarraituko dute.

Pertsonen eskubideen aldeko lana egitea da Arartekoa bezalako
erakunde eskubide-bermatzaile bati dagokiona, eta horrexegatik egoera hauek
ezagutzera eman eta halako neurri batzuk proposatu nahi ditugu,
askatasunik gabe daudenen bizimodua behar bezainbat hobetzen
laguntzeko.

3.0.3. EKIMENAREN ILDO NAGUSIAK

Txosten honetan aurrerago biltzen diren Arartekoaren gomendio gehienak
bost lan-ildo nagusiri jarraituz egin ditugu. Hona hemen ekimenaren ildo
nagusiak:

1. Kartzelaren alternatiba diren beste tratamenduak emateko
aukerak ugaldu eta erregimen irekia ahalik eta gehien bultzatu.

Lehenago azaldu dugun bezala, nahi badugu gure kartzeletako pilaketa
konpondu eta gainezka dauden baliabideentzat irtenbide bat bilatu,
kartzeletako presoen kopurua gutxitu, zentro berriak eta ohizko kartzelen
eredutik kanpo daudenak sortu beharko dira.
Kartzeletako presoen kopurua gutxitu ahal izateko (espetxe gehiago
eraiki gabe, horiek ere berehala beteko bailirateke), zera egin behar da:
- beste zigor tankera alternatibo batzuk bultzatu; hau da, leku itxi

batean giltzapeturik egonaraztea ez direnak (isunak, gizartearen aldeko
lana egitea...);

- Lege Penitentziarioak berak kartzela zigorrak betetzeko modu arinagoei
buruz dauzkan aurrikuspenak gauzatu: erregimen irekia eta
baldintzapeko askatasuna.
Zentro berriak (zentro «gehiago» ez, zentro «berriak» baizik) eta ohizko
kartzelen eredutik kanpo daudenak eraikitzekotan, halako zerbitzu eredu
berezi baten aldeko apustua egin beharko da:

- Zentro txikiak, ondo kokatuak, haien barruan eta kanpoan giza
harremanak errazten dituztenak.

- Beharren arabera berezituta dauden eta helburu jakinak dauz-
katen zentroak -erantzun berezitua-: erregimen irekiko pisu edo
zentroak (kartzelatik kanpo), gazteentzako zentroak, heziketari eta norta-
sunaren garapenari garrantzia ematen diotenak; emakumeentzako zen-
troak; drogamenpekotasunari uzten laguntzeko zentroak; gaisotasun fisiko
edo psikikoak tratatzeko zentroak...
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2. Preso guztien iharduera bultzatu (lana, kultura...), haien
trebakuntza eta garapen pertsonala sustatzeko.

Gure legeek presoei aitortzen dizkieten lan egiteko edo ikasteko
eskubideak egia bihurtu behar dira kartzeletan dauden pertsona guztientzat.
Horretarako, ezinbestekoa da behar adina bitarteko edukitzea, pertsona
horien ezaugarrien araberako egitarauak egotea, kanpoko ekitaldietan par-
te hartzeko aukerak edukitzea, etab.; baina, halaber, motibazioa lortzeko
sistemak eta bultzagarriak (zigorra arintzea, lana ordaintzea, ikasketak
aintzat hartzea...) ere garatu behar dira.
Askotan aipatzen da arazo handiak edukitzen dituela sistema penitentziarioak
haren pean gertatzen diren pertsonak bergizarteratu ahal izateko. Bestalde,
ezin gera gaitezke esan gabe nolako aukerak eduki ditzaketen pertsona
askok kartzela zigorra betetzen duten bitartean ikasteko edo lan trebakuntza
lortzeko. Preso dauden askoren ezaugarriak kontutan izanda (alfabetizazio
maila eskasa, lan trebakuntza urria...), pertsona horientzat kartzela halako
jakintza batzuk eta halako trebetasun batzuk, gizarteak baloratzen dituenak
eta presoei bergizarteratzea erraztuko dietenak, jasotzeko lehen aukera eta
agian bakarra ere izaten da. Hori dela eta, oso garrantzitsua da presoen
trebakuntza eta garapen pertsonala bilatzen duten ekintzak bultzatzea.

3. Espetxeen irekitasun handiagoa eta gainontzeko gizartearekiko
harreman estuagoa lortu.

Txosten honetan behin baino gehiagotan esan dugu espetxeak eta
gainontzeko gizartea elkarrengandik aparte egotea dela gaur egun aurkitzen
dugun egoeraren arrazoi edo sustrai nagusietako bat. Adierazi dugun bezala,
kartzela erakundea da «bergizarteratu» eta gizartean txertatu behar dena.
Hori lortu nahi bada, aldaketak sartu beharko dira espetxeen ereduan eta
haien antolaketan, borondatezkoen elkarteen partaidetza onartu beharko
da, eta zentroak zerbitzu-sare orokorretan (heziketa, osasuna...) txertatu
beharko dira. Baina, orobat, gizarte osoak berak ere, edo gehiengoak
behintzat, horretaz jabetu beharko du.

4. Partaidetza sistemak aurrera atera.

Gaur egungo antolaketak eragile desberdinen partaidetza eta, beraz,
erantzunkizun-hartzea oztopatu egiten ditu, suspertu beharrean; horregatik,
ez dira behar bezala aprobetxatzen dauden baliabideak, eta asko dira
informaziorik eta koordinaziorik ez egoteak sortarazten dituen arazoak.
Ahalik eta pertsona eta zerbitzu gehienen partaidetza lortzen laguntzeko
sistemak prestatu beharko dira; honako hauen partaidetza, alegia:

- presoena;
- espetxeetako profesionalena;
- borondatezkoena;
- sistema penitentziarioaz kanpoko laguntza sareena.
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5. Preso multzoarentzat dauden baliabide eta bitartekoak dexente
ugaldu.

Kasu askotan, txosten honetan agertu ditugun akatsak edo gabeziak baliabide
gehiago eskainiz bakarrik konpon daitezke. Eta Arartekoaren txosten honetan
egiten diren gomendio askoren bidez, administrazio arduradunek presoentzat
dauden baliabideak ugaltzea nahi da: bai giza baliabideak, bai baliabide materialak
ere.

Ekimenaren ildo hau azken lekuan jaso dugu -baliabide eta bitartekoei buruzko
gomendioak ugariak badira ere- haien izaera instrumentala azpimarratzeko
hain zuzen: hau da, kontua ez da baliabideak besterik gabe ugaltzea (hori ez da,
berez, helburu bat), baizik eta espetxeratuen bizi-baldintzen hobekuntza handi
bat lortzea (horretarako ugaldu behar dira baliabideak, hain zuzen ere).

Dena den, baliabideak beharrezkoak eta garrantzitsuak direla esan behar
da behin eta berriro. Izan ere, hemen egiten ditugun gomendio asko asmo on
hutsak baino ez dira izango, beharrezkoak diren inbertsioak egiten ez badira.
Transferentziekin gaur egun dagoen egoerak ez luke oztopo edo aitzakia izan
behar inplikaturiko administrazioek (euskal erkidegokoak eta estatukoak) espetxeen
gaurko egoera hobetzeko behar diren baliabideak ipintzeko orduan.

* * *

Kapitulu honetako gomendio gehientsuenak (ikus 3.1 eta 3.2) sar daitezke
goian adierazitako ekimenaren bost ildo horietakoren batean.

Berez gomendio orokorrak badira ere, ez dira berdin egiten kasu
guztietarako. Horrela, adibidez, gure Erkidegoko hiru espetxeen (Basauri,
Martutene eta Langraitz) errealitatearen arabera, gomendio batzuek indar
gehiago dute zentro baterako, beste baterako baino. Hiru herrialdeetako kartzelei
buruzko txosten orokorra osatu nahi izan dugunez gero, gomendioak ere orokorrak
dira, nahiz eta kasu aipagarri batzuetan espetxeetako bati edo besteari buruzko
aipamen bereziak ere egin.

Zentroen artean dagoen aldeaz gain, badira zeharreko puntu batzuk
ere gomendio askorekin zerikusia dutenak eta hemen azaldu behar direnak.
Kolektibo batetik bestera egin beharreko aplikazio desberdinaz ari gara hemen.
Izan ere, txostenean agerian jarri nahi izan dugu halako kolektibo batzuen arazo
bereziak: emakumeenak, gazteenak, atzerritarrenak, baliabide eko-
nomikorik gabeko pertsonenak... Seguru aski, espetxeetan badira antzeko
arazoak dauzkaten beste talde batzuk ere, baina ez dira behar bezain ondo agertu
(ijitoak, delitu sexualengatik preso daudenak...). Oso kasu deigarrietan bakarrik
aipatzen dira talde berezi horiek gure gomendioetan. Hala ere, gomendio hauek
mamitzeko orduan, bide desberdinak erabili ahal izango lirateke, talde horien
ezaugarri, egoera eta beharrizanen arabera.

Ikusiko den bezala, hemen ematen ditugun gomendioak maila des-
berdinekoak dira (orokorrak, bereziak...), erakunde desberdinentzat eginak
dira (erakunde autonomikoentzat eta bestelakoentzat), eta aplikatzeko aukera
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desberdinak aurkezten dituzte, euskal erakundeek jadanik hartuta dauzkaten
edo hartzeko dauzkaten eskumenen arabera.

Gomendio guztiekin batera haien arrazoia edo oinarria ere jarri nahi izan
dugu, laburrago edo zabalagoa, eman beharreko zehaztasunak argi uztearren.
Kontutan hartzeko zerbait da hori, zeren eta askotan gomendio bakarraren barruan
neurri edo proposamen bat baino gehiago egiten baitira, haien ondoko azalpen-
testuan zehaztuta daudenak.

Esan bezala, gomendioak bi ataletan banatuta aurkeztu ditugu:
- Gomendio orokorrak.
- Gomendio bereziak.
«Gomendio orokorrak» atalaren hasieran, kartzelei buruzko politika

autonomoa eta oinarrizko eskubideak errespetatzen dituena abian jartzeko behar
den markoa sortu nahi duen ekintzaren ildo nagusiak zehazten dira.

Ondoren, gizarteratzeak bete behar dituen gutxienezko baldintzak dei
genitzakeenak datoz. Gai horiek, oraingoz, euskal erakundeen aginpidetik kanpo
daude, baina gure ustez beharrezkoa da horiek ere ukitzea, ez duelako zentzurik
bergizarteratzea bilatzen duten halako ekintza batzuk egiteak, ez badira ziurtatzen
helburu horrek eduki behar dituen oinarriak.

Bergizarteratzearen helburua ulertzeko modu desberdinak egon daitezke,
baina hari buruzko irizpiderik mugatuenean ere -hau da, giltzapeak eragindako
kalteak eragoztea- ezinbestekoa da pertsonaren oinarrizko eskubideak bermatzea.
Horregatik, presoen oinarrizko eskubideekin zerikusia duten gomendioak bildu
ditugu bigarren zatian.

Hirugarren lekuan, ordea, kartzela zigorrak gauzatzeko eredua aztertzen
da, eta han egiten diren gomendioen bidez lortu nahi da zigorrak betetzeko
prozesuan erabat errespeta daitezela indarren dauden legeek aipatzen dituzten
eskubide penitentziarioak.

Gomendio orokorren ondoren, beste batzuk bereziagoak datoz, hitzarmen
nagusiak jorratzen dituen alor desberdinei zuzenean lotuta daudenak; dena dela,
esan dugun bezala, hitzarmenak jasotzen dituen edukiak ezin dira sakontasunez
bete, ez eta euskal espetxeen egoera orokorra hobetzeko ahaleginetatik kanpo
egon ere.



— 149 —

3.1. GOMENDIO OROKORRAK

3.1.1. AUTONOMIA ERKIDEGORAKO SISTEMA PENITENTZIARIO
BATEN EGITURA JURIDIKO ETA SOZIALARI BURUZKOAK

1. EAEk alor penitentziarioan duen aginpidearen barruko
betekizunen transferentzia berehala egin dadila eskatu.

Autonomi Estatutuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak aginpide
osoa duen arren «kartzelen eta bergizarteratzeko zentroen antolaketa,
erregimen eta funtzionamendu» alorrean, horri dagozkion betekizunen
transferentziari ez zaio oraindik ekin. Ildo honetatik, Eusko Legebiltzarrak
prestatu zuen Burutu gabeko Transferentzien Negoziaketarako Lehentasunei
buruzko Txostenean (Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofiziala, 95-10-
17koa), lehentasuna duten transferentzien artean sartuta dago espetxeena.

Kartzela zigorren betearazpenaren alorrean burujabe izatea ezinbesteko
baldintza da euskal erakundeak politika penitentziariorako eredu orokor
baterantz joan daitezen, beti ere giza eskubideekiko errespetu mailarik
handienean eta elkarbizitza baketsuan oinarrituta.

Giltzapean egoteak bai presoei eta bai beren familiei eta gizarte osoari ere
eragiten dizkien kalte eta ondorio txarrak alor penitentziarioan behar adina
bitarteko eta azpiegitura ez egoteari zor zaizkio, neurri handi batean. Alor
honetan burujabe izanik, instalakuntzak zaharberritu eta pertsonal mailako
hutsuneak konpondu ahal izango dira, baina, batez ere, aukera edukiko da
arazoen sustraiei begiratuz zigorrak betearazteko eredu egokia martxan
jartzeko, erantzunak behar desberdinen arabera moldatuz.

2. Kode Penal berriak kartzelaldiaren ordez aipatzen dituen
bestelako zigorrak betearazteko behar diren azpiegiturak sortu.

Joan den 1995eko azaroaren 8an onartu zen Kode Penal berriak halako
zigor batzuk sartu ditu, ohizko kartzelaldia ez direnak eta horren ordez ezar
daitezkeenak delitu txikiak zigortzeko.

Oso aipagarriak dira, adibidez, asteburuko atxiloketak edo gizartearen
onerako lanak egitea batetik, eta bestetik biktimari eragindako kalteak
ordaintzera behartzen duten prozedurak. Hala zigor mota horiek, nola delitua
egin duenaren eta jasan duenaren arteko akordioa lortzeko negoziazioa
sustatu nahi badira, beharrezkoa da tankera berriko baliabide eta azpiegitura
batzuk abian jartzea, bestela legearen aplikazioa ezinezkoa delako.

Aipatu dugun asteburuko atxiloketa delakoari dagokionez, KParen 37.
artikuluak dioenez, zigorpetuaren etxetik hurbileneko espetxean bete beharko
da, edota udal kalabozoetan, epai-barrutian horrelakorik ez badago.
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Erakunde honek 1991an aurkeztu zuen Udalen eta Ertzaintzaren kala-
bozoak izeneko txostenean argi eta garbi azaldu ziren horietan antzemandako
akatsak. Geroagoko txosten batzuetan (ikus 1994ko Txosten Arrunta)
haietako zenbaitetan egin diren hobekuntzak aipatu ditugun arren, gauza
segurua dirudi oraindik ere badiren akats horiek -bai arazo materialak eta
bai horietaz arduratzeko trebatutako pertsonala- areago larrituko direla,
atxiloketa hutsa baino zerbait gehiagotan erabili nahi badira. Horregatik,
guztiz beharrezkoa da kalabozo horiek ahalik eta lasterren hobetzea, bai
eta, beharbada, atxilotegi berriak sortzea komeni ote den aztertzea ere,
zigorren berezitasunei eta haien bidez lortu nahi diren helburuei erantzun
egokia emateko.
Bestalde, gizartearen onerako lanak egiteari dagokionez, Kode
Penalaren arabera «Administrazioak berak eskaini beharko ditu lan
horiek, horretarako behar diren hitzarmenak egin ondoren». Gure Auto-
nomia Erkidegoak penak betearazteko eginkizuna bere gain hartzen badu,
gizartearen onerako lan horiek zein zerbitzutan eta zein esparrutan egin
ahalko diren zehaztu beharko du. Kontutan izan behar da zer lortu nahi
den zigor horren bitartez, alegia, zigorpetuak gizartearekiko erantzunkizuna,
bai eta bere gaitasun eta trebetasun sozialak ere garatzea. Horregatik, gai
honetan, ezinbestekoa da borondatezkoen elkarteekin eta interes oro-
korreko beste elkarte batzuekin harreman ugariak eta koordinazio egokia
edukitzea.

Ildo horretatik jarraituz, delitua egin duen pertsonaren eta jasan
dutenen arteko negoziazioa eta adiskidetzea bultzatzeko neurriak
hartzea ere beharrezkoa da. Biktimaren interesak ahaztuta geratu dira
askotan sistema penalean. Kode berrian kalteak ordaintzeko aukera sartzen
da, delitua jasan dutenen beharrei erantzuteko modu bezala eta, baita ere,
gaizkiletzari zigor hutsak ez diren bestelako erantzunak emateko ere. Jakina,
kalte ordainketa hori eraginkorra izango bada, aldeen arteko bitartekotza
eta adiskidetzea posible egiteko baliabide batzuk ipini beharko dira martxan.
Ekintza hauetan ere guztiz garrantzitsua izango da hiritarren talde eta
elkarteek parte hartzea, bide hauek jadanik jorratu dituzten herrialdeetan
egiaztatu den bezala.

3. Gaur egungo zigor penalen sistemari eta aukerako alternatibei
buruzko informazioa eta gizarte barruko eztabaida suspertu.

Txosten osoan zehar ikusi dugun bezala, arazo askoren sorburua erakunde
penitentziarioaren isolamendua eta gizarteak berak kartzela zigorrak
betetzeko baldintzen berri ez jakitea dira.

Jakina, zigorrak betearazteko ereduan eta delituari erantzuteko modu berriak
ezartzeko orduan ezingo da inolako aldaketarik sartu, bertan inplikaturiko
sektoreen onarpenik -eta partaidetzarik- gabe. Sektore horien barruan,
funtsezkoa da sistema penalaren eragileen beraien laguntza edukitzea: hots,
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poliziarena, epaileena, abokatuena, oinarrizko gizarte langileena eta
espetxeetako funtzionarioena. Baina, gainera, gizarte osoak ezagutu
eta onartu behar ditu, derrigorrez, martxan jarri nahi den penak
betearazteko ereduaren ardatz nagusiak.
Delitutzat hartzen diren arazoen laztasun eta gogortasunagatik, esparru
penalean oso erraz gerta daitezke irrazionalak diren jarrerak, mendekua
lortu nahi dutenak. Askotan, gizarte barruko elkarbizitzaren segurtasuna
eta ordenua zigorren gogortasunarekin lotu ohi dira. Hain zuzen ere
horregatik, herri-aginteek arrazionaltasuna eta zentzu ona erabili behar dituzte
zigor penalak ezartzeko orduan. Eginkizun horretan, beharrezkoa da hiritarrei
informazioa ematea eta gogoeta suspertzea sistema penalaren
egiazko funtzionamenduaz.

Ildo horretatik, guztiz beharrezkoa da iritzi publikoari informazio egoki eta
osoa ematea kartzelaren ordezko zigorrei buruz, komeni dela beste aukera
horiek erabiltzea eta gizarte osoak esku hartu behar duela beste aukera
horien garapenean, kartzelak daukan prezio soziala galarazteko era bakarra
delako. Hiritarrek ongi jakin behar dute askatasuna kentzeak zer-nolako
arazo eta kalteak eragiten dituen, nolako zama ekonomikoa duen, eta, batez
ere, delituak galarazteko eraginkortasun txikia duela.

3.1.2. PRESOEN OINARRIZKO ESKUBIDEEI BURUZKOAK

4. Espetxeetako preso pilaketa neurrigabea galarazi.

Txosten honetako datuek erakusten dutenez, Euskal Erkidegoko hiru
espetxeak erabat gainezka daude: izan ere, komeni baino bi aldiz handiagoa
da, gutxi gora-behera, gaur egun haietan dagoen preso kopurua.

Expetxeetan preso gehiegi dagoenez gero, zelda berberean pertsona batek
baino gehiagok egon beharra daukate (lauk edo bostek, batzuetan), eta
instalakuntzak dituen zerbitzu guztiak txiki geratzen dira, bai
azpiegiturakoak (jantokiak, dutxak, patioak, lantokiak, liburutegiak,
mintzatokiak, eritegiak, etab.), bai pertsonal mailakoak (behaketa eta
tratamendu taldea, irakasleak, zaindariak, administrariak, etab.), bai ekintzak
ere (heziketa, lana, kirola, ekintza terapeutikoak, etab.). Baldintza horietan,
ezinezkoa da pertsonen intimitatea errespetatzea, eta higiene eta
osasungarritasun arazo larriak sortzen dira, presoen osasun fisiko eta
psikikoan eragin txarra dutenak eta kartzela barruko segurtasuna eta
elkarbizitza baketsua kolokan jartzen dituztenak.

Kartzela batean dauden presoen kopurua gehiegizkoa denean -eta horixe
gertatzen ari da euskal kartzeletan-, espetxeratuta dauden pertsonen
bergizarteratzea bera ez ezik, haien giza duintasunarekiko, eta bizitzeko eta
tratu txarrik ez jasotzeko eskubiderarekiko errespetua ere arriskuan jartzen
dira. Nazioartean presoentzako tratuei buruz dauden testuetan eta Lege
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Penitentziarioan bertan, garbi adierazten da kartzelek banakako logelak
eduki behar dituztela (ELOOko 13. art.), giltzapetuta egoteak gehiegizko
kalteak eragin ez diezaizkion preso dagoen pertsonari.

Dena dela, kartzeletan preso gehiegi egotea ez da konponduko «betikoen
moduko» espetxe gehiago edo handiagoak eraikiz, aukera desberdinak
eskainiz baizik. Erakunde itxiak -hau da, gaiso psikikoak, adin txikikoak,
aiton-amonak etab. jasotzeko daudenak- egiteko joera berrietan, gero eta
gehiago ikusten da tamaina txikiko lekuak nahiago izaten direla, hau
da, giza neurrira egindakoak, hain zuzen ere beraietan dauden pertsonen
arteko harremanak suspertzeko. Ildo horretatik, hitzarmen nagusiko alorrei
buruzko gomendioetan errepikatuko dugun bezala, ezbairik gabe komeni
da leku bereziak egitea gazteentzat, ume txikiez arduratzen diren
pertsonentzat, eta erregimen irekian daudenentzat; era berean, drogamen-
pekotasunak tratatzeko eta osasun eta psikiatri laguntzarako zentro berezituak
ere behar dira. Zer esanik ez, aukera horiek bai gizonezkoentzat eta bai
emakumezkoentzat ipini beharko lirateke, nolanahi ere.

Espetxeak gainezka egoteak dakarren arazoari dagokionez, badira
penitentziarioak ez diren halako faktore batzuk eragin handia dutenak preso
kopuruaren handitasunean. Aipagarriena, alde batetik, kartzela pre-
bentiboaren erabilera handia; garbi dago gaur egungo kartzelak ez direla
iristen beraien egitekoa baldintza egokietan betetzera, bi arrazoirengatik: batetik,
auzi penalak aurrera eramateko orduan dagoen atzerapenagatik; eta, bestetik,
prozesua bitartean badaezpadako kartzela erabiltzeko joera orokorragatik. Ezin
ahaz daitekeen datu bat badago: alegia, Europar Batasun osoan, Espainiako
estatuak daukala preso prebentiboen portzentaiarik altuena (%28, gaur egun).
Bestalde, gogoan izan behar dugu gure Erkidegoko hiru espetxeetako bi
-Basauri eta Martutene- prebentiboentzat sortu zirela, nahiz eta kondena
betetzen ari diren presoak ere eduki.

Esan gabe doa, kartzelan dauden presoen kopurua benetan gutxitu nahi
baldin bada, derrigorrez hartu beharko diren neurriak honako hauek izan
beharko dute: alde batetik, kartzela prebentiboa bakar-bakarrik beharrezkoa
den kasuetarako utzi; eta, bestetik, askatasuna kentzea ez dakarten bestelako
badaezpadako neurriak hartu.

Beste alde batetik, jakina denez, legeria penalean, askatasuna kentzea
dagoen zigorrik handiena da, bai eta delitu gehienekin erabiltzen
den neurririk ohizkoena ere; horrela, oso gutxitan jotzen da giltzapea
ez dakarren bestelako zigorrik hartzera. Zentzu horretan, Kode Penal berrian
ipini diren itxaropenak gora-behera, kode hori laster indarrean jarriko bada
ere, ez dirudi lortuko denik kartzeletako presoen kopurua gutxitzea, ez
direlako funtsean jaitsi kartzela zigorrak, eta ez direlako gehiegi bultzatu
askatasuna kentzearen ordezko beste zigor tankerak.

Nahiz eta oharpen hauek alor penitentziario hutsetik eta, beraz, euskal
administrazio publikoak noizbait jasoko duen aginpidetik kanpo geratu,
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komeni da gogoan izatea Herriaren Defendatzaileak bere txostenetan askotan
aipatu dituela puntu horiek, konpondu beharreko akats bezala.

5. Kartzelaldia zigorpetuen bizilekutik hurbileneko espetxeetan
bete dadin saiatu.

EAEko kartzeletan -eta batez ere Langraizkoan- kondena betetzen ari diren
pertsona gehienek ez dute Euskal Herriarekin inolako lotura pertsonalik.
Bestalde, Erkidego honetako biztanle diren beste pertsona asko, aldiz,
Estatuko beste lurralde guztietako kartzeletan sakabanatuta daude.

Ezbairik gabe, ez bada nahi zigorpetuta dagoena kartzelaren bidez behin-
betiko gizartetik kanpo geratzea, harreman pertsonal eta sozialak mantendu
ahal izateko aukera edukitzea funtsezkoa da. Ohizko bizilekutik kanpo
egonda, bidegabeko pairamen gehiago ezartzen zaizkio askatasunik gabe
dagoenari, errazagoa da haren oinarrizko eskubideei kalte egitea, eta askotan
oso zaila -edo ezinezkoa- izaten da pertsona horrentzat bere senitarteko eta
lagunekin harremanetan egotea -eta hori hauentzako zigorra da, argi eta
garbi.

Alor penitentziarioko legeen arabera, kondenaren helburuak bergizarteratzea
izan behar duela dioen agindu konstituzionala betez, erkidego autonomo
bakoitzak «bere behar penitentziarioak asetzeko eta zigorpetuen
deserrotze soziala eragozteko behar adina espetxe eduki behar ditu»
(ELOOko 12.1. art., eta APko 9.1. art.).

Zentzu berean, Europako arau penitentziarioetan (Europako Kontseiluaren
R (87) 3 gomendioa) garbi esaten da zigorpetuta dauden pertsonak
kartzeletan banatuz «haien tratamendua eta bergizarteratzea erraztu» nahi
direla, baina aitortu ere aitortzen dute kontuan izan behar direla
«administrazioaren eta segurtasunaren derrigorrezko baldintzak» (12.b
araua). Bestalde, espetxeen erregimenari dagokionez, argi utzi nahi da haien
bidez «ahalik eta gehien gutxitu behar direla atxiloketaren ondorio
kaltegarriak eta kartzela barruko bizimoduaren eta bizimodu askearen
arteko aldea» (65.b araua); helburu horri begira, preso dagoen pertsona
bere familiarengandik hurbil egoteko nahia kontutan izan behar dela eta
horretarako banakako egitarau bereziak prestatu behar direla esaten da
(68. araua).

Azken finean, zigorra nozitzen ari den pertsonak gizarteko kidea izaten
jarraitzen duenez gero, erraztasunak eman behar zaizkio bere
harreman pertsonal eta sozialei eusteko, bere bizilekutik hurbileko
espetxe batean sartuz. Puntu honi dagokionez, Estatuko beste leku batzuetako
kartzeletan dauden euskal hiritarrak ez ezik, kontutan izan behar dira, orobat,
Autonomia Erkidegoko beraien lurraldean kartzela zigorra bete ezin duten
beste pertsonak; izan ere, Basaurin ez dago emakumeentzako atalik, eta
Martutenen bakarrik dago gazteentzako (gizonezkoentzako) modulo bat eta
kolektibo horrentzako kanpoko atal berezi bat (Ametzagaña).
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6. Askatasunik gabe dauden pertsonen osasun babesa bermatu.

Administrazio penitentziarioak presoen bizitza eta osasuna zaindu beharra dauka.
Betebehar hori presoak Administrazioarekin lotzen dituen lokarri bereziak
sortarazten du, eta gizarteratzeko helburua lortzeko ezinbesteko oinarria da.

Aurreko baieztapenak jakineko gauza badirudi ere, gogoan izan behar da kartzele-
tako gaisotasun eta heriotz maila gizartean dagoena baino askoz handiagoa dela.
Osasun laguntzari buruzko atalean (ikus 3.2.5 atala eta dokumentu osagarria)
berriro aztertuko dugu nolako arazo bereziak sortzen dituzten halako
gaisotasun batzuek, gaisotasun kutsakor eta psikikoek batez ere; baina
hemen, irizpide orokor gisa, garbi utzi nahi dugu beharrezkoa dela arreta
berezia eskaintzea halako baldintza funtsezko batzuei, bestela alferrik delako
presoen osasuna zaindu behar dela esatea.

Ildo horretatik, espetxe osoko eta, bereziki, leku amankomunetako higiene
orokorra zaindu behar da derrigorrez. Era berean, garrantzitsua da presoei
janari egokia ematea, ez bakarrik oinarrizko eskubidea delako, baina baita
ere hainbat gaisotasun eragozteko modua delako. Halaber, ariketa fisikoa
edota aire libreko ariketak egiteko aukera ere eman behar zaie.

Nolanahi ere, garbi dago gure Erkidegoko kartzeletan gertatzen den
masifikazioaren ondorioz, haietako osasun baldintzak kolokan daudela, eta
horrek kaltea eragiten diela bai presoei, bai espetxeko langileei ere.

Espetxeetan lan egiten dutenek laneko osasun arazoak eduki ditzakete,
langile bezala dauzkaten eskubideak kaltetzen dizkietenak, eta, bestalde,
beraien lana oztopatu ere egiten dietenak; gainera, horrek txartu ere egin
ditzake langile horiek presoekin dauzkaten harremanak.

Presoen pilaketak arazo fisiko eta psikikoak sortarazten ditu, haien
egonezina eta oldarkortasuna eragiten ditu, eta horrek, zeharka, osasun
eskubidea eta baita bizitzeko eskubidea ere nolabait kalte ditzake. Zentzu
horretan, elkarbizitza giroan garrantzi handia dute gertatzen diren buruhilketa
kasuek, edo tratu txarrek, bai eta presoen arteko borroka eta liskarrek ere.
Horregatik, kasu bakoitzean zer eta zergatik gertatu den aztertu
behar da, baina, gainera, kasu horiek kartzeletako egoerari buruzko «alar-
ma seinale» gisa ere hartu beharko dira.

3.1.3. KARTZELA ZIGORRAK BETEARAZTEKO PROZESUARI ETA
ESKUBIDE PENITENTZIARIOEI BURUZKOAK

7. Presoen zaintzarako epailearen egitekoa erraztu, haren esku
dituen bitarteko material eta pertsonalak ugalduz.

Jakinekoa da zaintza-epaileak preso dauden pertsonen oinarrizko eskubideak
zaintzeko orduan daukan garrantzia. Izan ere, haren sorrera Lege Peniten-
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tziarioaren ekarpen nagusietako bat izan zen eta ordura arte ez zegoen
aukera bat eman zuen: alegia, kartzela zigorrak betearazteko prozesua epai-
leen kontrolpean egotea.
Hala ere, gaur egungo Presoen Zaintzarako Epaitegiaren lan eta kontrol
aukerak gainezka eginda daude, hain zuzen ere presoen kopurua gero eta
handiagoa delako. Epaitegiko pertsonalaren lankidetza eta partaidetza osoa
eduki arren, epaile bakar batek nekez eman diezaioke erantzuna Euskal
Erkidegoko espetxeetan sartuta dauden ia 1.600 pertsonaren arazoari.

Presoen ikuspegitik begiratuta, premiazkoa da zaintza-epailearen
egitekoak erraztu eta bultzatzea, eta horretarako, ahal den neurrian,
bere lana egin ahal izateko behar dituen bitarteko material eta pertsonalak
eskaini behar zaizkio. Helburu horrek lehentasun osoa eduki beharko du
Eusko Jaurlaritzak Justiziako pertsonalaren inguruko aginpidea jasotzen
duenean.

Helburu hori lortzen lagundu dezaketen hainbat eta hainbat neurri daude
aukeran: adibidez, lurralde historiko bakoitzean presoen zaintzarako epaitegi
bana sortzea -gaur egungo Ley de Planta delakoa aldatu beharko litzateke,
kasu horretan-, Presoen Zaintzarako Epailearen «laguntzailea» edo «ordezkoa»
figurak sortzea, edota aditu talde tekniko bat ipintzea epaitegian, lehen
instantziako edo instrukzioko epaitegietan bezala, epaileari laguntzeko,
kartzeletan eman beharreko tratamenduei buruzko erabakiak kontrolatzeko
betekizun horretan.

8. Lege Penitentziarioak dioen bezala presoentzako arreta
pertsonalizatua ziurtatu.

Bai preso daudenen ustez, eta bai tratamendu taldeen ustez ere, ez dago
behar adina baliabide, «indibidualizazio zientifikorako sistema» delakoak -
Legearen arabera bergizarteratzea lortzen lagundu behar duen bideak, hain
zuzen ere- behar bezala funtzionatzeko.

Funtzionario gehienak oso lanpeturik egon ohi dira zaindari lanetan eta,
bestalde, pertsonal teknikoak denbora luze samarra pasatu behar izaten du
lan burokratikoak egiten, benetan egin behar luketen heziketa, terapia edo
laguntza lanetan aritu beharrean.

Zalantzarik gabe, tratamendu taldeak gainezka daude kartzeletan dagoen
preso pilaketa neurrigabeagatik; hori oso nabarmena da Langraitzen, bertan
askoz zigorpetu gehiago dagoelako. Hori benetan arazo larria da eta, gainera,
asko zailtzen du kondenaren bidez lortu nahi den helburua, presoa
bergizarteratzea, alegia.

Premiazkoa da presoei tratamendua eta laguntza emateko lanetan
diharduen langilego teknikoa ugaltzea. Horretarako bide bat baino
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gehiago daude: adibidez, espetxeak ematen dituen prestazioak gizarteko
zerbitzu sare orokorretan sartzea: kasu horretan, pertsonala sare horietan
sartuta egongo litzateke. Beste aukera bat espetxeko lan administratibo
hutsa egiteko pertsona gehiago sartzea edo, bestela, lan horiek informati-
zatzea litzateke; horrela, tratamendu lanak egiteko baliabideak libre edukitzea
lortuko litzateke.
Dena dela, onartzen bada kartzelak askatasuna kentzeko baino zerbait
gehiagotarako balio behar duela, eta, bestalde, legeak dioena betetzearren,
kartzela zigorrarekin etorkizunean gerta daitezkeen delituei aurre egin nahi
bazaie, derrigorrez inbertsio handiak egin beharko dira espetxeetako
langilegoa behar bezala hornitzeko, hau da, kartzeletan profesional adituak
eta beraien lana egiteko motibatuta eta gizartean baloratuta daudenak
edukitzeko.

9. Erregimen irekia eta baldintzapeko askatasunaren aukerak
bultzatu, zigorrak betetzeko modu horietarako behar diren
baliabideak ipiniz.

Administrazio penitentziarioari dagokio, batez ere, zigorpetuen sailkapena
egitea haien tratamenduaren bilakaeraren arabera; izan ere, berak bakarrik
dauka preso bakoitzak bergizarteratzeko prozesuan egindako ibilbidea
neurtzeko ahalmena. Hala ere, kartzela zigorraren azken faseaz bereziki
arduratzeko dauden bitarteko material eta pertsonalen ekarpenak eta
erregimen irekia betetzeko zentro egokiak egoteak eragin nabaria edukiko
dute erregimen hori onartzeko eta haren helburuak lortzeko orduan.
Gaur egun ez dira nahikoak hirugarren graduan sailkatuta dauden
pertsonentzat dauden zerbitzuak, eta ez dago emakumeentzako erregimen
irekiko atalik ere. Horrek eragin txarra dauka hirugarren gradua onartzeko
erabiltzen den irizpidean -irizpide nahiko zorrotzean-, eta, gainera, horregatik
apenas dagoen ekintzarik edo eskaintzarik laster hirugarren graduan egongo
diren pertsonei bizitza askea prestatzen laguntzeko.
Hitzarmenaren alor honi buruzko gomendio berezietan (ikus 3.2.7 atala),
garbi esaten da beharrezkoa dela kartzelaren mendekoak ez diren
erregimen irekiko zentroak egotea, hirietatik hurbil, eta preso mota
desberdinak (emakumeak, gazteak, atzerritarrak, etab.) jasotzeko moduan.
Nolanahi ere, ikuspegi orokor batetik begiratuta, azpimarratu nahi dugu
oso gutxi gauzatu direla Lege Penitentziarioak erregimen irekirako finkatuta
dauzkan aurrikuspenak. Kondena betetzeko modu hau, presoak
bergizarteratzeko helburua lortzeko egokiena izan behar zuena eta
zigorpetuen arteko portzentaia handi batekin erabili behar zena, ia ez da
erabiltzen. Erregimen irekia ezin har daiteke salbuespenezko onuratzat,
kondena betetzeko aldiaren etapatzat baizik.
Antzeko zerbait esan daiteke kartzelan ematen den tratamenduaren azken
maila den baldintzapeko askatasunari buruz ere. Preso baten askatasuna



— 157 —

onartzeko orduan, kontuan izan behar dira preso horrek kanpoan dauzkan
euskarriak, eta ez bakarrik kartzela barruan eduki duen «jokabide ona».
Dena dela, baldintzapeko askatasuna onartzerakoan, halako bitarteko batzuk
ipini beharko dira martxan, kartzelatik irtetean presoak izango dituen
beharrei erantzun ahal izateko: adibidez, aldi baterako pisuak baliabide
ekonomikorik edo familiarik ez dutenentzat, harrera eta tratamendu zentroak
gaisotasun sendaezinak dituztenentzat, etab.

10. Presoen eta kanpoko munduaren arteko komunikazioa erraztu.

Behin eta berriz esan dugu, oinarrizko abiapuntu bezala, preso dagoen
pertsona ez dagoela gizartetik kanporatuta, eta haren partaide izaten
jarraitzen duela (AP berriaren 3.3. art.). Hala ere, errealitateak argi erakusten
du askotan kartzelaren mundua eta kanpokoa elkarren arteko loturarik eta
harremanik ez duten bi esparru itxi direla.

Gomendio berezien atalean, presoek jasaten duten bakartzea edo
isolamendua apurtzeko modu jakin batzuk proposatu ditugu. Dena dela,
berriro esan behar da -planteiamendu orokorrago batekin- zeinen
beharrezkoa den kartzelaren eta gizartearen arteko komunikazioa. Bi
zentzutan, gainera: hots, batetik, preso daudenek aukera eduki behar dute
kartzelatik irteteko; eta, bestetik, kartzelak bere ateak zabaldu behar dizkio
gizarteari.

Lehendabiziko zentzuan, askatasuna galdu dutenen deserrotzea eta haien
harreman sozial eta pertsonalen etena galarazi nahi badira, irteera-
baimenak ematearen aldeko politika zabal eta kementsua ipini behar da
martxan. Denbora baterako baimen horiek bergizarteratzearen giltzarria
dira, behar-beharrezkoak direlako kartzela zigorra bete ondoko bizimodu
askea prestatu ahal izateko.

Bestalde, presoari berari irteteko baimena ematerik ez dagoenean, aukerarik
onena haren senitartekoak eta lagunak kartzelan bisita egitera joan
ahal izatea da. Horregatik, komunikazio guztiak, bai ohizkoak eta bai bereziak
ere (vis a vis deitzen direnak, alegia), presoen funtsezko eskubidetzat hartu
behar dira, eta ez onuratzat edo saritzat. Ildo horretatik, gaur egungo
mintzatokien egoera hobetzeaz gain, komunikaziorako egiazko denbora
errespetatu eta, ahal den neurrian, zabaldu ere egin behar da. Beste alde
batetik, bisitarien sarrera erraztu behar da, gehiegizkoak edo batzuetan
iraingarriak ere diren kontroletatik pasarazi gabe, denbora-muga estuegiak
ipini gabe eta itxaroaldi luzeak egitera behartu gabe.

Azkenik, kartzela bera gizartean txertatuta egoteari dagokionez,
presoen egoeraz arduratzen diren talde eta elkarteekiko harremana eta
elkartrukea suspertu behar dira. Kartzela eta gizartea elkarri lotuta eta
elkarrentzat zabalik egotea aberasgarria da bi aldeentzat, bai eta espetxeak
gizartearen bilakaeratik aparte ez egoteko modu bakarra ere.
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11. Gelditasunaren arazoa eta, haren ondorioz, presoek jasaten
duten kalte pertsonala galarazi.

Konstituzioaren 25.2 artikuluak esaten duenean «edonola ere» -hau da,
beste eskubideentzat onartzen dituen salbuespenak egin gabe-, kartzelara
kondenatuta dagoenak «lan ordaindu batetara eskubidea izango du, eta
baita giza asegurantzari dagozkion etekinetara ere, kultura sarbidera
eta bere nortasun osoko hazkundera», aitortzen ari da baldintza horiexek
direla zigorrak daukan bergizarteratzeko helburuaren muina.
Era berean, Europako arau penitentziarioek tratamendu penitentziarioaren
helburuen artean jartzen dute -kartzelaren ondorio txarrak ahalik eta gehien
murrizteaz gainera- presoei aukera ematea beraien jakintza eta
gaitasuna hobetzeko, askatasuna lortu ondoren errazagoa izan dadin
haientzat gizartera itzultzea (65 b eta d arauak). Bi helburu horiek lortzekotan,
Administrazioa presoentzako prestakuntz ekintzak eskaintzera derrigortuta
dago, kartzelan egon beharreko denbora alferrik galdutakoa izan ez dadin.
Tamalez, preso dauden pertsona askok salatzen dutenez, gaur egun kasu askotan
ez da ia ezertxo ere egiten kartzelan egun osoan, eta horrek nekez konpon daitezkeen
hainbat arazo eta desoreka pertsonal sortzen ditu presoen artean.
Suspertze pertsonalaren gaia gomendio berezietan zehaztasun handiagoz
jorratzen bada ere, hemen bertan esan nahi dugu kartzela barruan ekintza
gutxi egoteaz gainera, presoek ia ez dutela inola ere parte hartzen ekintza
horien antolaketan. Deliturik egin gabe bizi ahal izateko, pertsona hauen
erantzunkizun zentzua sustatu behar da, eta hori lortzeko erarik egokiena
haien gain halako ardura eta erantzunkizun batzuk uztea da, hain zuzen
ere. Lege Penitentziarioan bertan esaten da presoek parte har dezaketela
hainbat ekintzari buruzko erabakiak hartzeko orduan (lan, kirol
edo bestelako ekintzak antolatzeko...). Legeak dioen hori praktikara eraman
behar da, beraz, aukera horiek ahal den neurrian zabalduz, sistema juridiko-
penal osoak eduki behar duen norabide demokratikoaren bidetik.

12. Tratamenduko lehen graduko sailkapenaren erabilera murriztu
behar da, bai eta gradu hori betetzeko baldintzen gogortasuna
arindu ere.

ELOOko 10. artikuluak dioenaren arabera, erregimen itxiak salbuespenezko
izaera eduki behar du erabat, eta, beraz, «oso arriskutsuak diren zigorpetuei»
bakarrik ezarri behar zaie, edo bestelako erregimenetan egon ezin direnei;
baina, nolanahi ere, egoera horretan egon beharreko aldia ezin da luzatu
neurri hori hartzera behartu zuten arrazoiak desagertu edo gutxitzeko behar
den denboratik haruntzago.
Erregimen itxiak, praktikan lehen graduarekin bat datorrenak, esan nahi du
zigorrak eduki behar duen bergizarteratzeko helburua segurtasun eta diziplina
mailako beharren azpitik jartzen dela.
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Erregimen itxiko bizi-baldintzak oso zorrotzak dira eta, batzuetan, bertan
behera uzten dituzte lege penitentziarioek preso guztientzat inolako
salbuespenik gabe aitortzen dituzten oinarrizko eskubide batzuk. Hori
komunikazioetan eta lan egiteko aukeran ikusten da batik bat.
ELOOko 10. artikulu horri jarraituz, erregimen itxietan preso guztiek egin
ditzaketen ekintzak mugatu egiten dira, eta kontrol eta zaindaritza zorrotzagoa
ezartzen zaie. Baina horrek ez du esan nahi, batzuetan gertatzen den
bezala, isolamendurik handienean ipini behar direnik.

Kartzeletan noizbait segurtasun arazoak edo elkarbizitza apurtzen duten gora-
beherak gertatzen direla jakin arren, erregimen itxiaren arauetan zorrotz
bete behar da legeak dioena. Ildo horretatik, lehen graduan sailkatuta dauden
pertsonen arazo bereziez arduratzeko terapia eta ekintza bereziak ipini
behar dira martxan. Hortaz, erregimen itxiaren gehiegizko gogortasunak
ez die kalterik egin behar presoen oinarrizko eskubideei, eta, are gutxiago,
ezin du bertan behera utzi kartzela zigorrak, Espainiako Konstituzioaren
25.2 artikuluaren arabera, eduki behar duen bergizarteratzeko helburua.

13. Diziplina arauak eta zigortzeko prozedurak aztertu, beti ere
defentsarako eskubidea eta organo zigortzailearen alderdi-
keriarik eza bermatuz.

Kartzelak dirauen bitartean, badirudi sistema penitentziarioa ere ezinbestekoa
dela. Hala ere, ez da ahaztu behar kartzela barruko bizimoduan zigor sistemak
hainbat arazo eta tentsio sortarazten dituela, txosten honetan jaso ditugun
gai honi buruzko kexa ugariek erakusten duten bezala.

Erregimen penitentziarioak dituen berezitasunengatik, ipintzen diren zigorrek
zigortze hutsaren gainetik dauden beste ondorio txar batzuk ere izaten dituzte.
Esate baterako, halako pertsona bat konturatzen denean arauren bat hautsi
duela, badaki nolako ondorioak izango dituen -adibidez, kartzela zigorra
lanaren bidez arintzeko aukera galtzea, destinoa galtzea, irteteko baimenik
gabe geratzea edota, baita ere, tratamenduko gradu zorrotzago batean
sartzea-, eta askotan zigorra bera baino garrantzi eta larritasun handiagoko
nahigabeak sortzen dizkio horrek. Hori dela bide, eta kontutan izanda Lege
Penitentziarioan jasota dauden zigorren zorroztasuna, garbi dago
ezinbestekoa dela behar bezalako bermeak dituen zigor prozedura bat
osatzea.

Ildo horretatik, doktrinak noizbait salatu duen bezala, diziplinazko arau-
hausteak ez daude Legean finkatuta, eta bai ordea arautegiaren baitan,
baina zehaztasun gehiegirik gabe; eta horrek legezkotasun printzipioaren
haustura esan nahi du.

Orobat, auzitan jar daiteke Legean jasota dauden zigorren edukia bera ere.
Irudimen handiegirik gabe eta -beharbada- kartzelako egunerokotasuna
ezagutu gabe, arauak ezartzen dituen zigorrak normalean atxiloketaren
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baldintzak gogortzea izaten da -hots, berez gutxituta dagoen askatasuna
areago gutxitzea: isolamendua-, edota kanpoko munduarekin egiten diren
harremanak mugatzea -hau da, bisitaldietarako denbora gutxitu edo baimenak
ukatzea-. Hobe litzateke zigor horien ordez, kartzela barruan garrantzia
daukaten, baina presoen funtsezko eskubideetan eraginik ez duten zenbait
ekintza murrizteko neurria besterik ez erabiltzea.
Nolanahi ere, bistan da komeni dela diziplinazko zigorrei buruzko legeetan
aldaketak sartzea. Kartzeletarako Araudi berriak, oraintsu onartu dena,
hobekuntza dakar, izan ere, faltaren larritasunaren arabera, halako faltagatik
nolako zigorra ezarri behar den zehazten du. Legezkotasun irizpidea
errespetatzeari dagokionean ere aurrera egin da, baina alor honetan oraindik
badira aldatu beharreko alderdiak.

Bestalde, Araudi berriak dexente aldatzen du zigortzeko prozedura, funtsik
ez zuten lehengo sistemaren bereizgarri batzuk kenduz. Araudi berria
Administrazio alorreko zigor-prozeduren lege-jaurbide orokorrari hurbiltzen
zaionez gero, aldaketa hori txalogarria da. Hala ere, ahaleginak egin behar
dira araudi aldaketak egitez benetako aldaketa ekar dezan, espedientea
zabaldu zaion pertsonaren babesik eza areagotzen duten zenbait usadio
kenduz.

Adibidez, prozeduran aldeen berdintasuna bultzatu behar da, bertsioak
kontrastatzeko aukera emanez, errugabetasun ustea errespetatuz, eta arau
bezala funtzionarioen adierazpenei sinesgarritasun handiagoa emateko joera
eduki gabe. Gainera, norbaiti espedientea irekitzen zaionean, aukera eman
behar zaio frogaketan parte hartzeko, bai eta frogaketaren emaitza eta
erabaki proposamena ezagutzeko ere, hain zuzen ere bere aldeko alegazioak
egiteko parada eduki dezan. Ildo horretatik, presoentzako zerbitzu juridikoa
-gaur egun Erkidegoko hiru abokatu bazkundeek ematen dutena- zabaldu
beharko litzateke, presoak aholkularitza teknikoa eta defentsa egokia eduki
ditzan, zigor prozeduran erabateko garrantzia daukaten uneetan.
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3.2. HITZARMENAREN GARAPENARI ETA HAREN EKINTZA-
ESPARRUEI BURUZKO  GOMENDIO BEREZIAK

3.2.0. HITZARMEN NAGUSIAREN GARAPEN OROKORRARI BURUZ-
KO GOMENDIOAK

Hitzarmen nagusian jasotako zazpi ekintza-esparruetako bakoitzean sartu
eta haietako bakoitzari buruzko gomendio bereziak aurkeztu baino lehen, halako
proposamen batzuk ekarriko ditugu hona hitzarmenaren garapenari berari buruz,
kartzeletako egoera hobetzeko erakundearteko lankidetzarako lanabesa den
aldetik.

Bildu ahal izan dugun informazioaren argitan, eta kontutan izanda lanabes
horrek duen ahalmena, haren garapen maila txikia eta haren indar-epea, Ararteko
erakundeak honako gomendio hauek egin nahi ditu:

14. Hitzarmen nagusian jasotako ekintza-esparru eta lan-ildo guztiak
praktikan jarri eta aurrera eraman, behar diren bitarteko guztiak
erabiliz.

Horren arabera, kasu batzuetan beharrezkoak diren diru baliabideak ipini
behar izateaz gainera, ahalik eta hobekien aprobetxatu beharko dira
hitzarmenean bertan dauden zehaztapen eta segimendu tresnak, hots:
. urteko egitarauak;
. alor bereziei buruzko akordioak;
. segimendu batzordea...

15. Hitzarmenaren garapenean inplikaturik daudenen partaidetza
aktiboa eta haientzako informazio mailarik handiena bultzatu,
batik bat hiru espetxeetako lantalde profesionalei dagokienez.

Bistan da orain arte erabili diren informazio eta partaidetzarako tresnak ez
direla inondik ere nahikoak izan, eta lantalde profesional desberdinen
(sendagile, irakasle, tratamendu talde eta abarren) konpromezu aktiboa
suspertu beharrean, murriztu egin dutela. Konpromezu aktibo hori lortu
ezean, hitzarmenak paper errea izaten jarraituko du, neurri handi batean.

16. Lehentasuna duten kolektiboentzako (hitzarmenaren beraren
arabera, gazte, drogamenpeko eta emakumeentzako) egitarau
bereziak bultzatu, eta atzerritarren kolektibo zabala ere sartu
lehentasunezko arreta jaso behar duten taldeen artean.

Txosten honetan behin baino gehiagotan nabarmendu dira kolektibo
hauetako batzuen arazo bereziak. Ekintza-esparruetako bakoitzean
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(informazioa, heziketa...) egin ditugun gomendio berezietako askok garrantzi
nabarmena daukate kolektibo horientzat, berez espetxeetan sartutako
guztientzat eginak diren arren.

Beste alde batetik, agerian utzi nahi izan ditugu espetxeotan eta, batez ere,
Langraizkoan preso dauden atzerritar ugarien arazo bereziak. Egoera horrek
bere hartan dirauen bitartean, beharrezkoa iruditzen zaigu lehentasunezko
arreta jaso beharrekoen artean sartzea kolektibo hori.

17. Ekintzak aurrera eramateko epe jakin bateko konpromezu
publikoak bultzatu, lorpenak neurtzeko eta itxarokizun
errealistagoak sortu ahal izateko.

Berez, haien ezaugarriengatik, hitzarmen nagusi guztiek lankidetzarako
esparru zabal samarra eskaintzen badute ere hainbat ekintza desberdin burutu
ahal izateko, haien gauzapen zehatzak bakarrik (urteko planen, edo alor
bereziei buruzko plangintzen bidez) balio du itxarokizun faltsuak eragozteko
eta ebaluaketa zuzenerako behar diren erreferenteak eskaintzeko.

Erakunde honen iritziz, hitzarmen nagusia urteko egitarau batzuetan
gauzatzeko aukera -adostutako testuak berak aipatzen duen bezala- haren
garapenean inplikaturik dauden guztiek ezagutu beharko lukete (ez bakarrik
administrazio bakoitzeko arduradunek, baina baita lantalde teknikoek eta
presoek berek ere), publikoa izan beharko luke (eta, beraz, Legebiltzarra
bezalako kontrol organoen segimendua eta beste indar sozial batzuen
eskuhartzea onartu, gobernuz kanpoko erakundeena, esate baterako) eta
haren ebaluaketa errazteko moduko egitura eduki (helburuak, epeak,
bitarteak, arduradunak, etab.).

3.2.1. INFORMAZIO ALORRARI BURUZKO GOMENDIO BEREZIAK

Informazioa eta aholkularitza tresna funtsezkoak dira askatasunik gabe
daudenen eskubideak bermatzeko, eta haietako bakoitzari eman nahi zaion
atentzioak eskatzen duen zerbait, gainera.

Are gehiago, Ararteko honen ustez, kartzela bezalako erakunde batek
informazioa eduki beharko luke bere ezaugarri nagusien artean, eta ez estalketa.
Informazioa eta gardentasuna, gainera, espetxeko bizimoduaren alderdi
oinarrizkoetara ere eraman beharko lirateke (barne erregimenaren arauetara,
espediente pertsonaletara, txosten teknikoetara...), eta zilegizko interesak
dauzkaten pertsonen artera ere, hots: profesional, preso, abokatu, senitarteko,
atentzio-egitarauetan inplikaturiko elkarte eta abarretara.

Aurreko jarraibidearen ildotik, alor honetan antzeman ditugun akatsak
zuzendu ahal izateko, erakunde honek honako gomendio hauek egin nahi ditu:
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18. Gaur egun presoentzako laguntza-txandaren bidez ematen den
aholkularitza egitarauan funtsezko hobekuntza batzuk sartu.

Horrek esan nahi du bitarteko gehiago ipini behar direla egitaraua aurrera
ateratzeko, eta laguntza-txandan sartuta dauden abokatuek denbora
gehiago eskaini eta prestakuntza handiagoa eduki behar dutela;
koordinazio handiagoa behar dela pertsona hauen eta espetxeetako pro-
fesional (legelari...) batzuen artean... Kasu batzuetan, alor penitentziarioan
eduki beharreko prestakuntza berezia bultzatzearren, egitarau batzuk antola
litezke txanda horietan parte hartzen duten pertsonei prestakuntza berezia
emateko.

19. Bazkunde profesionalek beraien bazkideen lan-ihardueraz egin
behar duten kontrola bultzatu eta zaindu.

Presoentzako laguntza-txanda horretaz aparte, kontrolpean egon behar luke
ofiziozko txandak, bai eta beste lan-iharduera batzuek ere; haiei buruzko
kexa ugari jaso ditugu, hain zuzen ere, txostenean aditzera eman dugun
bezala.

20. Informazio-bide desberdinak erabili, arreta berezia eskainiz
ulertzeko arazoak dauzkaten pertsonei.

Gomendio hau batez ere alfabetizazio maila nahikoa ez duten, edota gaztelera
ondo ez dakiten edo menderatzen ez duten pertsonei buruzkoa da.
Lehendabizikoei ahozko edo ikusentzutezko informazioa eman beharko
litzaieke, eta bigarrenei interpretariak edo beraien hizkuntzetan idatzitako
dokumentazioa eskaini.

Baina dimentsio orokorragoa ere badu, eta espetxeetako preso multzo osoan
dauka eragina, baina bere aplikazioan ahalik eta gehien eduki behar dira
kontutan pertsona bakoitzaren ezaugarri bereziak. Izan ere, hitzarmenean
aipatzen diren informazio-bide asko (taldekako bilerak, ikusentzutezko
emanaldiak...) ez dira batere erabiltzen edo ez behar bezainbat.

21. Espetxeetako informatizazioari ahalik eta lasterren ekin, haien
gestioa bizkortu eta gardentasuna handitzeko.

Espetxeetako informatizazioak hainbat erabilera eduki ditzake. Hemen, batez
ere gestioaren informatizazioaz hitz egingo dugu, eta, zehazkiago, erregimen-
bulegoaren betekizunei buruz, garrantzi handia baitauka preso daudenen
egoera penitentziarioa gaurkotuta edukitzeko; horretarako, beharrezkoa da
konektatuta egotea justizi auzitegiekin eta Erakunde Penitentziarioen zerbitzu
zentralekin.

Jakina, ez gara besterik gabe informatizazioaren alde ateratzen ari, baizik
eta iruditzen zaigulako tresna egokia dela halako helburu batzuk lortzeko:
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adibidez, informazioa bizkor eta argi emateko (esate baterako, «kondena
kitatzerakoan»), eta, bestalde, profesional batzuen lana arintzeko, horrela
denbora gehiago erabili ahal izango baitute harreman pertsonaletarako,
zortzigarren gomendio orokorrean proposatu dugun bezala.

22. Elkarrizketa eta komunikazio pertsonaletarako leku egokiak
eta nahikoak prestatu.

Modulo bakoitzean halako bilera gela txiki batzuk atondu beharko liratekeela
esan nahi dugu honekin. Profesionalek ez ezik, kartzelan lan egiten duten
beste elkarte edo antolakundeetako langileek ere eduki beharko lukete gela
horiek erabiltzeko aukera.

23. Espetxeko ekintzetan hainbat gizarte-eragilek parte har dezaten
bultzatzeko ahaleginak egin.

Jakina, gomendio hau ez da mugatzen informazio alorrera, bertan erabiltzeko
aukera ugari baditu ere. Bestalde, kontua ez da bakarrik egitarau edo
iharduera desberdinetan gobernuz kanpoko erakundeen partaidetza
bultzatzea. Izan ere, gomendio honen bidez nahi duguna zera da: parte
hartzeak eskaintzen dituen abantailak -eta hor sortzen diren lotura eta
harremanak- aprobetxatu, besteak beste informazioa trukatu ahal izateko,
baldintza egokietan.
Gomendio honek dituen lehen erabileren artean kasu bakoitzerako dauden
alternatiba desberdinak ditugu: zigorra betetzeko era alternatiboak, lan
egiteko eta laguntza jasotzeko aukerak, espetxean bertan hainbat ekintza
egiteko aukera... Era honetako informazioa emateko saioak egiten diren
arren, espetxeetan dauden presoek askotan ez dute izaten informazio hori
edota zalantzatan jartzen dute haien informatzaileen fidagarritasuna.

Kontutan izanda paper garrantzitsua izaten dutela lagunek informazioa edo
laguntza emateko orduan, haien ahalbideen arabera, parte hartzeko halako
bide batzuk ipini beharko lirateke -autolaguntzarako talde edo batzordeak,
adibidez-, preso daudenek partehartze zuzena eta erantzukizun handiagoa
izan dezaten beraien egoera hobetzeko betekizun horretan.

24. Kode Penal berria eta beronek zigorra betetzen ari direnentzat
izan ditzakeen ondorioak ezagutarazi, indarrean hasi ondorengo
lehen hilabeteetan batez ere.

Gomendio honek eragin zuzena dauka hainbat profesionalen lanean:
espetxeetako legelari, presoentzako laguntza-txandako abokatu eta abarren
lanean.

Kode berriaren ezarpenak eragin nabaria duenez gero preso gehienentzat,
eta kontuan izanda zalantza ugari daudela haren ezarpenari buruz, datozen
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hilabeteetan gai honi premiazko arreta eskaini beharko liokete inplikatuta
dauden erakundeek, hots: espetxeek, epaileek, abokatu bazkundeek...

3.2.2. HEZIKETA ALORRARI BURUZKO GOMENDIO BEREZIAK

Txosten honetan, hainbat jakingarri esanguratsu eskaini ditugu gure
Erkidegoko espetxeetan preso dauden pertsonen ikas-mailari buruz, bai eta kartzela
barruko egonaldia aprobetxatuz ikasten diharduten presoei buruz ere.

Atal honetan bildu ditugun gomendioak azaltzean, kontutan izan behar dugu
alfabetizazio maila eta lanerako gaitasun eskasa daukan jendea izaten dela
espetxeetan preso dagoena; baina, orobat, egia da era honetako erakunde batean
egin behar den egonaldia, luzea izan edo laburra izan, aprobetxa daitekeela maila
edo gaitasun hori hobetzeko, hutsune horietako asko zuzentzeko bideak egon
badaudelako (denbora, langileak, motibaziorako aukera...).

Hortaz, espetxeek heziketa alorrean dauzkaten ahalbideak behar beste ugaldu
ahal izateko, erakunde honek honako gomendio hauek egin nahi izan ditu:

25. Espetxeetan egiten diren heziketa-ekintzetan presoek parte
hartzeari lehentasuna emateko aukera aztertzea, ondorio
guztietarako.

Horrek esan nahi du, besteak beste:

. heziketa-ekintzetan parte hartzera bultzateko dauden sistemak
aztertu behar direla, espetxean egiten diren gainontzeko ekintzekin
(lantoki, destino eta abarrekin) konparatuz;

. eskolak jaso ahal izateko aukera eman behar dela edozein
egoeratan (eritegia, atal irekia, destinoak, zigorrak, etab.).

26. Espetxeetako heziketa-eskaintza ugaldu eta alor gehiagotara
zabaldu, postu, ordutegi eta ikasketa motei dagokienez.

Espetxeetan gaur egun ematen diren edo haietan egin daitezkeen heziketa
mailez gainera (Helduen Heziketa Iraunkorra, Urrundiko Batxilergoa...),
badira beste batzuk presoentzat interesgarriak izanda eskaini beharko
liratekeenak, espetxe bakoitzaren ezaugarrietara moldatuta. Honako hauek
aipa ditzakegu:

. Lanbide Heziketa ikasketak;

. hizkuntz ikasketak.

Hezkuntz sistemaren berrantolakuntza eragin duen heziketa-erreforma
orokorki ezartzen ari den une honetan, erabat beharrezkoa da aztertzea
nolako aukerak ematen dituzten heziketaren etapa eta modalitate
berriek, espetxeetan ere horiek aplikatu ahal izateko.
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Beste alde batetik, kartzela berez erakunde erabatekoa izanda, beharrezkoa
iruditzen zaigu ikasketetako ordutegi eta egutegiak moldatzea
ezaugarri berezi horretara. Horrela, hobeto aprobetxatuko litzateke denbora,
orain ikasteko dauden ordutegi eta egutegiak zabalduz.

27. Heziketarako dauden bitartekoak hobetu: ikastokiak, irakasle
taldeak, irakaslanerako denbora...

Jakina, gaur egun dauden bitartekoekin ezinezkoa da hemen esaten ari
garen moduko hobekuntzarik sartu hezkuntz eskaintzan. Honako hauek
dira konpondu beharko diren arazoak: orain dagoen azpiegitura mugatua
da (ikasgelak zabaldu), langile gutxi dago (espetxerako lan egiten duten
irakasleak gehitu), eta goi-mailetako tutore-lana ez da nahikoa (urrundiko
irakaskuntza).
Kasu batzuetan, baliabide edo bitarteko gehiago baino areago, baliabide
desberdinak beharko lirateke. Esate baterako, ikasketa mota berriak (lanbide-
heziketa, hizkuntzak...) eskainiz gero, gaur egungo irakasle-plantila
bermoldatu edota kontratazio edo lankidetza formula berriak bilatu beharko
lirateke.

28. Liburutegi zerbitzua zabaldu eta hobetu.

Espetxeetako liburutegi zerbitzuak orain dauzkan akatsak konpondu behar
dira. Horretarako, hauxe egin beharko litzateke ia kasu guztietan:

. liburutokiak handitu;

. fondo bibliografiko eta dokumentalak gaurkotu eta ugaldu;

. zerbitzua hobetu (informatizazioa, mailebuak, moduloka deszentralizazioa
egin...).

Espetxeetako liburutegia hobetzeaz gainera -behar den bezala-, kontutan
izan behar dira, orobat, liburutegi publikoen sareak eskaintzen dituen
aukerak ere: haien fondoak erabili ahal izatea, zerbitzuekin konexioa egin
ahal izatea...

29. Espetxeetako irakasleen lan egoera hobetu.

Hori, funtsean, hiru alorretan egin beharko litzateke:

. haien lan egoera argitu (LOGSE delakoaren 10. gehigarriaz baliatu, maisu-
maistren kidegoan sartzeko aukera ematen baitu);

. prestakuntza iraunkorra eta garapen profesionala lortzeko aukerak eskaini;

. irakasle taldea espetxeko bizitzan txertatu (hartzen diren erabakietan parte
hartu, tratamendu taldearekin erlazioa eduki...).

Hitzarmenean espreski jasota dagoen puntua denez gero, prestakuntza
iraunkorra azpimarratu nahi dugu. Azken urteotako esperientziak irakatsi
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digun bezala, ez da nahikoa Hezkuntza Sailak espetxeetako maisu-maistrei
ere egitea irakasleentzat daukan eskaintza; izan ere, beharrezkoa da
inplikaturiko bi administrazioak (EAEkoa eta Madrilekoa) elkarturik aritzea
lanean, prestakuntzarako dauden bitartekoak aztertzea eta prestakuntza hori
jaso ahal izateko irizpideak finkatzea.

30. Espetxeen eta hezkuntza sare arruntaren arteko harreman
sendoagoa lortu.

Honek eragin zuzena dauka espetxeentzako erreferentziazko HHI (Helduen
Heziketa Iraunkorra) delakoa ematen duten hiru zentroetan, UBEI
(Urrutiko Batxilergorako Euskal Institutua) delakoan, Unibertsi-
tatean bertan... Ikuspegi zabalago batez -hau da, kartzelen eta gainontzeko
gizartearen arteko harreman handiagoa bilatuz-, lotura finko eta errazagoa
eduki beharko litzateke beste zerbitzu batzuekin: Lanbide-Heziketa
eskolekin, hizkuntz eskolekin, Pedagogi Aholkutegiekin...

31. Espetxetik kanpo ikasteko eta azterketak egiteko erraztasunak
eman.

Gomendio hau praktikan jarriz gero, ikasketak egiteko askoz aukera gehiago
edukiko lituzkete presoek, eta gainera gizarteko baliabideak hobeto erabili
eta harreman zuzenagoa edukiko lukete gizartearekin. Bestalde, espetxeek
eduki ohi dituzten muga batzuk (irakaskuntza alorreko langileak...) gainditu
egingo lirateke.

Hitzarmenak espreski jasotzen du tituluak lortzeko azterketak egin ahal
izateko aukera eman behar zaiela presoei. Baina erakunde honek beste
proposamen bat ere egin nahi du: alegia, espetxetik kanpo ikastea lana
edukitzea bezala har dadila erregimen irekirako sarrera erabakitzeko
orduan.

3.2.3. LANBIDE-HEZIKETA ETA ENPLEGU-SUSPERTZE ALORRARI
BURUZKO GOMENDIO BEREZIAK

Heziketa alorrari buruz eman ditugun gogoetagai asko beste alor honetan
ere egin litezke (preso multzoaren ezaugarriak, kartzela barruan ikasteko
aukerak...). Are gehiago, gomendioetako batzuk alor honi buruzkoak dira, hain
zuzen ere (adibidez, lanbide heziketa sartzea espetxe barruko ikasketa aukeren
artean).

Espetxeratuetako asko jende baztertua denez gero -hau da, lanbide
zirkuituetatik kanpo dagoena-, are garrantzitsuagoa da pertsona horiei lanbide
prestakuntza ematea kartzelan dauden bitartean, eta enplegu-suspertzerako
neurriak hartzea kartzelatik irteten direnerako, gizartean eta lan merkatuan sartzeko
aukera handiagoa izan dezaten.
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Gomendio orokorretan aditzera eman dugun bezala (ikus hamaikagarrena),
gelditasuna eragotzi behar da. Ildo horretatik, behin eta berriz ekarri behar
dira gogora Konstituzioak berak pertsona horiei aitortzen dizkien eskubideak:
lan ordaindua egitea, kulturarako sarbidea edukitzea, garapen orokorra
lortzea... (Konstituzioaren 25.2 artikulua).
Horregatik, honako gomendio berezi hauek egin behar ditugu:

32. Espetxe bakoitzak bere lanbide heziketa eta enplegu-suspertze
alorreko egitarau zabal eta ugaria eduki beharko luke, inplika-
turiko erakunde guztien elkarlanarekin, eta denboran zehar irau-
teko bermearekin.

Egitarau berezituak izan behar dute, espetxe bakoitzeko presoen behar eta
nahietara moldatuak, eta mugarik ohizkoenak gainditu behar dituzte, alegia:

. ekintzak sakabanatuta egotea;

. erakunde desberdinen (udalen, aldundien, INEMen...) ekimenak
deskoordinaturik egotea;

. ekitaldi gutxiko aldiak eta jarraitzeko arazoak...

33. Lanerako aukerak eta lantoki produktiboen baldintzak hobetu.

Argi bereiztu behar dira lanerako gaitasuna bilatzen duten ekintzetan (ikasteko
lantokietan) parte hartu eta lan egiteko baldintzak, eta produkziora
zuzendutako ekintzetakoak (lantoki produktiboetakoak). Horrek ez du esan
nahi bi ekintza mota horien artean ezin denik interes-loturarik egon. Baina,
lantoki produktiboen kasuan, beharrezkoa eta premiazkoa iruditzen zaigu
gaur egungo lan baldintzak hobetzea: kontratazio sistemak, ordaintzeko
irizpideak, gizarte-segurantza...

34. Dauden baliabide guztiak erabili behar dira lan egin nahi duen
edonork lan egiteko edo ikasteko tokia izan dezan kartzelan
dagoen bitartean.

Irizpidea oso garbia da, eta alor honetan eta heziketarenean dauka eragina:
alegia, eragozpen fisiko edo psikikorik ez daukan edota gaisorik edo ezinduta
ez dagoen edonork benetako aukera eduki behar du lan egiteko edo ikasteko.

Helburu hori lortzekotan -hau da, denek izan dezatela ikasteko edo lan
egiteko aukera-, bermoldatze lan sakona egin beharko litzateke espetxeetan,
bai haien egituran eta bai haien funtzionamenduan ere. Bestela esanda:

. Espetxeek dauzkaten baliabideak dexente ugaldu beharko lirateke:
hots, tokiak, hornigaiak, eginkizun hauetan aritzen diren langi-
leak...
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. Erraztasunak eman beharko litzaizkieke presoei kartzelatik
kanpoan lan egiteko, eta, orobat, kanpoko lanari (enpresa, kooperatiba
eta abarrei) espetxeetara sartzea erraztu.

Berriro azpimarratu nahi dugu espetxeratu «guztiekin» erabili behar dela
hemen agertu dugun irizpidea, baita kartzela barruan bizimodu berezia
daukaten kolektiboetako presoekin ere (emakume, gazte eta abarrekin).

Bestalde, komenigarria eta beharrezkoa da destinoak (sukaldea, ileapaidegia,
garbitokia, mantenu-lanak) lantzat hartzea eta, beraz, lantokietan egiten
diren lan produktiboekin parekatzea.

35. Lehenago azaldu dugun helburua orokor bihurtzea lortzen ez
den bitartean, irizpide garbiak eta publikoak erabili behar dira
lantoki eta lanpostuetan aritu ahal izateko.

Irizpide garbiak, itxaron-zerrendak gardentasunez gestionatzea errazten dutenak,
beste alderdi batzuetan ere erabili beharko dira; esate baterako, kartzela zigorra
ikasketen edo lanaren bidez arintzeko, edo postua berritu edo aldatzeko...

Seguru aski, espetxeratuek heziketa eta lan ekitaldien garapenean parte
hartzeko sistemak bultzatzea izango da helburu horiek lortzeko biderik onena.

36. Hirugarren graduko espetxeratuen edo kartzelatik irten berrien
(baldintzapeko askatasuna edo behin-betikoa lortu dutenen)
kontratazioa erraztea, enplegua suspertzeko egitarauen bitartez.

Euskal Autonomia Erkidegoko enplegua suspertzeko egitarauen bidez hiruga-
rren graduko presoak kontratatzea espreski jasota dago hitzarmenean. Baina
txosten honetan erakutsi dugunez, orain arte oso gutxi erabili da aukera hori.

Gomendio honekin, erakunde honek berriro eman nahi du aditzera egitarau
hauek beharrezkoak direla eta gardenak izan behar dutela; gainera, beste
kasu batzuetara ere (kartzelatik irten direnentzat) zabaldu beharko litzatekeela
esan nahi dugu.

Kontuan izanik gaur egungo lan merkatuaren egoera orokorra, eta pertsona
hauetako askok lanpostu bat lortzeko dauzkaten arazo handiak, are errazagoa
da pertsona hauek berriro erortzea delituan. Datuak ikuste hutsarekin, garbi
dago enplegu-egitarauek bere lehentasunen artean eduki beharko lituzketela
presoak.

3.2.4. SUSPERTZE PERTSONALAREN ALORRARI BURUZKO
GOMENDIO BEREZIAK

Espetxeratuen suspertze pertsonalaren alorreko egitarau eta ekintzak (kultura,
kirola...) hobetzeari dagokionez, Arartekoak honako gomendio hauek egiten ditu:
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37. Ekintza horien eskaintzak behar bezain zabala eta ugaria izan
behar luke, eta preso gehienen partaidetza lortzeko moduko
iraupena eduki.

Hemen egin behar dena zera da: urteko zenbait garaitan egoten den ekintza
urritasuna galeraztea, kolektibo edo erakunde desberdinen aldetik sor
daitezkeen ekimen eta proposamenak koordinatzea, eta espetxeetako pre-
so multzoek (gazte, emakume, atzerritar eta abarrek) logikoki dauzkaten
interes desberdinei orekaz erantzuteko moduko eskaintza bilatzea.

38. Egitarauak prestatzeko eta ekintzak aurrera eramateko orduan,
presoen parte hartzea bultzatu.

Gomendio honek bi alderdi ditu:

. Presoek egitarauak prestatzen parte hartu ahal izanez gero, ekintzak
hobeto molda daitezke haien interesetara.

. Partaidetza eskatzen duten ekintzak (irrati emisora, kirol lehiaketak,
aldizkariak prestatu eta zabaldu...) eskainiz gero, pertsona hauek ardura
eta erantzunkizun handiagoa hartzen dute, eta horiek bide egokiak izan
daitezke haien eskariak jasotzeko.

39. Espetxeetan dauden baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatu,
eta parte hartzeko prest dauden erakunde eta kolektiboen
lankidetza bultzatu.

Txostenean nabarmendu denez, badira akats batzuk kirol instalakuntzetan
eta ekintzak antolatzeko erabil daitezkeen baliabide ekonomikoetan.
Beharrezkoa da akats horiek konpontzeko bideak ipintzea.
Baina badira beste muga batzuk ere (ekintzak aurrera eramateko ardura duen
pertsonalean, adibidez), borondatezkoen talde eta elkarteen partaidetza
aktiboarekin konpon litezkeenak. Jakina, hori lortzekotan, ate zabaleko politika
eta espetxearen eta eragile sozialen arteko lankidetza bultzatu beharko dira.

40. Espetxe barruan egiten diren kultur eta kirol ekintzen eta biztanleria
osoari eskaintzen zaizkionen arteko lotura handiagoa lortu.

Gure Erkidegoko herri-erakundeek (aldundiek, jaurlaritzak, udalek...)
aintzat hartu beharko lituzkete espetxeak, beraien egitarauak antolatzean
eta beraien ekintza eta zirkuituak planifikatzean. Gainera, dirulaguntzak
banatzeko egiten dituzten deialdiak zentrootara ere iritsi beharko lirateke.

Beste alde batetik, oro har gizarteko pertsonentzat antolatzen diren kirol
eta kultur ekitaldietan presoek ere parte hartzeko aukera bultzatu beharko
litzateke, batez ere espetxeetatik gertu egiten direnetan.
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3.2.5. OSASUN LAGUNTZAREN ALORRARI BURUZKO GOMENDIO
BEREZIAK

Garbi utzi nahi dugu gaur egungo espetxeetan alor honek garrantzi benetan
handia duela hainbat arrazoirengatik: preso multzoaren ezaugarri sozio-sanita-
rioengatik; haren helburuengatik (osasuna eta bizitza); dauden beharrei erantzun
egokia emateko batzuetan egoten diren arazo teknikoengatik, etab.

Nolanahi ere, duela gutxi, ikerlan hau egiten ari ginen bitartean hain zuzen,
osasun laguntzaren alorrerako hitzarmen bat izenpetu dela-eta -Osasun Sailaren,
Osakidetzaren eta Erakunde Penitentziarioetako Estatu Idazkaritzaren artean-,
itxaropentsu egoteko motiborik ere badago, espero izatekoa baita hitzarmen
horri esker dexente hobetu ahal izango dela kartzeletako presoen osasun eta
higiene egoera.

Beste alde batetik, gogoan eduki behar da Ararteko erakunde honek, preso
kopuru handi samarraren eskari bati erantzunez, droga arazoari buruzko
zenbait gomendio eta iradokizun egin zituela orain dela gutxi, kartzeletako
gaur egungo egoeran presoentzat dauden arriskuak gutxitzen laguntzeko asmoz.
Gomendio eta iradokizun horiek joan den abenduaren 1ean eman genizkien
erakunde arduradunei, eta txosten honetako dokumentu osagarri batean jasota
daude. Hala, bada, dokumentu horretan azaldutako datuak kontuan izatea beha-
rrezkoa da, ondo ulertu ahal izateko jarraian osasun laguntzaren gainean egitera
goazen gomendioak.

Hortaz, ezer alferrik ez errepikatzeko, eta testua argiagoa egitearren, horren
inguruko gomendio bakar bat ekarri dugu hona, dokumentu osagarri horretako
iradokizun eta proposamen berezien multzoa nolabait jasotzeko; ondoren, osasun
alorreko beste alderdi batzuei buruzkoak doaz.

Hala, bada, Arartekoak honako gomendio hauek egin nahi ditu, pertsona
guztiek daukaten osasun eskubidearen alde, kontuan izanik Administrazioak
erantzunkizun berezia daukala askatasunik gabe dauden pertsonen osasuna eta
bizitza zaintzeko orduan:

41. Erakunde arduradun guztiek ahalik eta interesik eta premiarik
handienaz hartu behar dituzte aintzakotzat Arartekoak joan den
abenduaren 1ean egindako proposamen eta iradokizunak,
kartzeletako drogamenpekotasunak eragiten dituen egoera
batzuei erantzuteko eta horri lotuta dauden gaisotasunak -HIES,
esaterako-kutsatzeko arriskuari aurre egiteko.

Txosten honi erantsita doan dokumentu osagarrian egiazta daitekeen bezala,
gure iradokizun eta proposamen horiek:
. gure Erkidegoko espetxeetako droga-kontsumoaren inguruko egoera
orokorra, eta xiringa berbera pertsona batek baino gehiagok erabiltzearen
ondorioz sor daitezkeen gaisotasun kutsagarriak gertatzeko aukera handia
aztertu ondoren eginak dira;
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. erakundeen ekimenak zuzentzeko irizpide eta jokabide batzuk planteiatzen
dituzte;

. halako egitarau batzuk, bai terapeutikoak eta bai arriskuak gutxitzeko
helburua dutenak, abian jarri edo zabaltzeko beharra erakusten dute; esate
baterako: tratamendu alternatiboak, metadona eskaintzea, xi-
ringa berriak ematea lehenago erabilitakoen ordez, osasunerako
eta prebentziorako ikasketak ematea, baldintzapeko askatasuna
onartzea gaisotasun sendaezinak dituzten presoei...;

. egitarau horiek emaitza onak edukitzeko, hainbat erakundek eta gizarte-
eragilek ere parte hartu beharko dutela erakusten dute.

Ikus dokumentu osagarria: «Kartzela barruko droga-kontsumoari eta
gaisotasun infekziosoen kutsapenari buruz Arartekoak egindako pro-
posamen eta iradokizunak».

42. Presoen osasun beharrei erantzuteko lanean (kartzela barruan
eta kanpoan) parte hartzen duten zerbitzu desberdinen elkarlana
hobetu.

Gaur egun, kartzela barruan eta kanpoan, sare desberdinetakoak diren
hainbat zerbitzu dira alor honetan parte hartzen dutenak:

. espetxe bakoitzeko sendagile-taldea, Erakunde Penitentziarioen menpe
dagoena;

. drogamenpekotasunaz arduratzen den lantaldea, Justizia Sailaren men-
pekoa;

. Erakunde Penitentziarioekin egindako kontratuagatik edota erakunde
horrek ordainduta, edota beste ekimen batzuen barruan, kartzelara joaten
diren sendagile adituak;

. osasun-talde anbulatorioak, Osakidetzaren menpekoak;

. ospital-taldeak, Osakidetzaren menpekoak, hauek ere.

Kasu askotan, berez sortuz joan diren beharrei erantzuteko hasi dira lanean
zerbitzu horiek, eta, oro har, kartzeletan ematen den osasun laguntzaren
hobekuntza lortu dutela esan daiteke.
Kartzeletako biztanleentzat osasun laguntzarako eredurik onena zein den
eztabaidatu gabe -nahiz eta eztabaida hori guztiz beharrezkoa izan-,
gomendio honen bitartez bai azpimarratu nahi dugu beharrezkoa iruditzen
zaigula zerbitzu horien guztien elkarlana hobetzea, gutxienez, eta horre-
tarako beharrezkoa dela administrazio arduradun guztien arteko adostasuna
lortzea. Seguru aski, erantzun orokorra eman beharko zaie presoen osasun
arazoei, zerbitzu hobea eskainiz eta gizarte osoarentzat dauden osasun
baliabideak aprobetxatuz. Hori lortuz gero, beste era batera aurre egin
ahal izango litzaieke gaur egun kartzelen barruan ematen den osasun la-
guntzan antzeman ditugun muga batzuei (langile, tresneria eta espezializa-
zio falta, etab.)
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43. Espetxeetan bertan dauden osasun zerbitzuak hobetu.

Gure ustez, komenigarria da espetxean bertan eskaintzea presoei ematen
zaien lehen mailako edo ohizko osasun laguntza. Dena dela, ikuspegi
horretatik, beharrezkoa da txosten honetan behin baino gehiagotan adierazi
ditugun akats batzuk zuzentzea:

. eritegiak: haien kokapena, ohe kopurua eta egoera;

. osasun alorreko plantilak: tamaina, egonkortasuna eta lanaldia;

. kontsultak egin eta osasun laguntza programatua emateko
sistemak;

. historial klinikoen informatizazioa eta preso bakoitzaren
segimendua...

44. Espetxeetako sendagileen eta osasun langileen egoera profe-
sionala hobetu.

Heziketa alorreko langileen kasuan bezalaxe (ikus heziketa alorrari buruzko
29. gomendioa), hiru puntu azpimarratu nahi ditugu:

. haien egoera profesionala argitu (1986ko apirilaren 25eko Osasun Lege
Orokorraren 44.1 artikuluak, azkeneko bigarren xedapenari dagokionez,
jasotako aurrikuspenak aurrera eraman);

. prestakuntza iraunkorra eta garapen profesionala lortzeko aukerak eskaini;

. Osasun alorreko lantaldea espetxeko bizitzan txertatu.

Hitzarmenean espreski jasota dagoen puntua denez gero, osasun langileen
prestakuntza iraunkorra azpimarratu nahi dugu hemen ere; berez,
Osakidetzaren ardura da hori, baina, txosten honetan azaldu dugun bezala,
oraindik ez da aurrera eraman.

45. Arreta berezia eskaini eta beharrezko baliabideak ipini arazo
psikopatologikoak dauzkaten presoentzat eta gaisotasun
sendaezinak dauzkatenentzat.

Txosten honetan nabarmenduta geratu dira arazo mental larriak dauzkaten
pertsonei ospital-laguntza emateko dauden zailtasunak, bai eta Arautegi
Penitentziarioko 60. artikulua aplikatuz gaisotasun sendaezinak dauzkatenei
kartzelatik irteten uzteko ere.
Dauden alternatibetako bakoitzaren alderdi on eta txarrei buruzko bestelako
iritzirik eman baino gehiago, gomendio honekin berriro azaldu nahi dugu
premiazkoa dela era honetako egoerei erantzuteko baliabide egokiak
ugaltzea. Gauzak zehaztuz, horrek esan nahi du halako ezaugarriak dauzkaten
behar adina ospital-postu ipini eta harrerako laguntza-sare bat osatu
behar dela gertatzen diren egoera desberdinei aurre egin ahal izateko.
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46. Kartzeletako osasun eta higiene egoera hobeto zaindu.

Orain arte, osasunari dagozkion gauzak aipatu ditugu batez ere. Baina,
gure 3. gomendio orokorrean adierazi dugun bezala, badira osasunarekin
zerikusia duten beste alderdi batzuk ere, akats handiak dituztenak: guztiek
erabiltzen dituzten lekuetako garbitasuna, isurketak garbitzeko sistemak,
janariak...

Arartekoak garrantzi berezia eman nahi dio puntu honi, zeren eta osasun
alorrerako hitzarmen berriaren arabera Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak
eta Osakidetzak halako betebehar batzuk baitituzte arazo horren kontrolean;
hori lan-esparru berria da euskal Administrazioarentzat, alderdi hori
ez zegoelako jasota 1994an izenpetu zen hitzarmen nagusian.
Hortaz, Erakunde honek eskari berezia egin nahi die Osasun Sailari
eta Osakidetzari, Erkidegoko espetxeetako osasun eta higiene egoera
aldiro zaindu eta kontrolatzeko betekizun horretaz arduratzen has daitezen
ahalik eta azkarren, batez ere «Ingurugiro-osasuna eta janarien kontrola»
izenburuko zatian aipatzen diren puntuei dagokienez, hitzarmen horretako
laugarren klausulako 9. atalean jasota dagoen bezala. Atal horren arabera,
Eusko Jaurlaritzaren Administrazioak honako betebehar hauek ditu, besteak
beste: «Sukalde eta jantokien egoera zaindu eta ikuskatzea; espetxeko
beste lekuetako osasun egoera zaintzea; janari-manipulatzaileak eta
karnet-prestatzaileak trebatzea; janariak eragindako intoxikazio eta
infekzioak ikertzea; instalakuntza hidraulikoak aztertzea; aldiro, edateko
ura eta ur zikinak kontrolatzeko analisiak egitea; sendagai hondakinak
jaso, tratatu eta suntsitzea.»

3.2.6. LAGUNTZA SOZIALAREN ALORRARI BURUZKO GOMENDIO
BEREZIAK

Kartzeletako preso gehienen egoera sozialari buruzko datu argigarri batzuk
eman ditugu orain arte txosten honetan. Gehienetan aurkitzen dena langabezia,
drogamenpekotasuna, pobrezia, familia apurtuak, bazterkeria, eta abar izaten
da.

Hori horrela izanik, laguntza sozialen alorreko ekintzak -bai presoentzat,
bai haien familientzat egiten direnak- oso garrantzitsuak dira Legeak sistema
penalari ipinitako helburua lortu ahal izateko, hots: presoak bergizarteratzea.

Egia da aipatu ditugun ezaugarri sozial horiek ez direla maila berekoak
kolektibo guztietan. Adibidez, hitzarmen nagusian bertan esaten da lehentasunezko
arreta emango zaiela drogamenpekoei, emakumeei eta gazteei. Ikusiko den bezala,
Arartekoak lehentasun horiek beste kolektibo batzuetara ere zabaltzea proposatzen
du, ondo baitakigu horrela preso gehienei lagunduko zaiela, gehienek arazo larriak
eta laguntza soziala jasotzeko behar handia baitituzte.
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Horregatik, bergizarteratze hori lortzeko, Arartekoari beharrezkoa iruditu
zaio honako gomendio hauek egitea:

47. Presoentzako eta beraien familientzako laguntza soziala ema-
teko dauden giza eta material mailako baliabideak ugaldu.

Gaur egun laguntza soziala behar adinakoa eta eraginkorra izateko dauden
arazo eta mugetako batzuk nabarmendu ditugu txostenean, bai preso dauden
pertsonentzako eta bai beraien familientzako laguntzari dagokionez.

Oraingo baliabideak ugaldu behar hori, hiru esparrutan nabari da batez ere:

. Espetxeetako gizarte-langileen plantilan; izan ere, beraien eginkizunak
betetzeko daudenak gutxi dira.

. Pertsonei harrera egiteko dauden lekuetan; kartzeletan egon behar duten
lekuez aparte, berriro esan nahi dugu kanpoan ere behar direlako horrelako
lekuak, baldintzapeko askatasunean daudenek eta familiek erabiltzeko.

. Harreman pertsonalari eskaintzen zaion denbora. Plantilak handituz
eta orain langileok egin behar izaten dituzten lan burokratikoak arinduz,
harreman zuzenagoa eta jarraituagoa lortu eta zerbitzuko ordutegia zabaldu
egingo litzateke (kontuan izan kasu askotan presoek familiekin edukitzen
duten kontaktu bakarra bisita-egunak aprobetxatuz egiten direnak direla,
asteburuetan normalean).

48. Laguntzarako dauden sare desberdinen arteko elkarlana hobetu.

Aurreko gomendioan egin dugun aukera espetxe barruan laguntza soziala
emateko lanetan diharduen pertsonala gehitzea izan da. Neurri hori beha-
rrezkoa da berez, baina gainera zerbitzu sare ohizkoak (penitentziarioa ez
denak) eskaintzen dituen laguntza aukerekin loturik egon behar du; bestela
esanda, oinarrizko zerbitzu sozialek, zerbitzu anbulatorioek eta kanpoko
beste ahalbide horiek hobeto aprobetxatu behar dira.

Zer esanik ez, preso dauden pertsona asko urrutiko lekuetatik iritsitakoak
izaten direnez gero, are zailagoa izaten da beharrezko elkarlana; bestalde,
hori beste arrazoi bat da kartzela zigorrak norbere bizilekutik hurbileko
espetxeetan bete daitezen proposatzeko (ikus bosgarren gomendio orokorra).
Nolanahi ere, laguntza sare koordinatu bat osatuz, etekin handiagoa aterako
litzateke gaur egun dauden baliabideetatik, eta profesionalen harreman
pertsonaletan nagusi izaten den borondate on hutseko eskemak gainditu
ahal izango lirateke, batzuetan ez baitago beste eskemarik.

49. Baldintzapeko askatasunean daudenentzako eta beren zigorra
zentro alternatiboetan betetzen ari direnentzako laguntza
handiagoa lortu.

Gutxienez, hiru dira beren zigorra espetxetik kanpo betetzen dituzten
kolektiboak -edo hiru egoera desberdin daude, bestela esanda-, eta horiei,
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beraz, arreta berezia eskaini behar diete laguntza soziala emateko dauden
zerbitzuek. Honako hauek dira:

. beren zigorra zentro alternatiboetan betetzen dituztenak (kasu
gehienetan, drogamenpekotasunari uzteko prozesuetan sartuta);

. gaisotasun sendaezinak dituztenak, baldintzapeko askatasunean,
Arautegi Penitentziarioko 60. artikuluak dioenari jarraituz;

. baldintzapeko askatasunean egonda, lanpostua lortzeko edo laguntza
soziala eskuratzeko arazo handiak dauzkatenak.

Argi dago kolektibo hauei behar bezalako arreta eman ahal izateko,
beharrezkoa dela kartzelatik kanpo ere lan egitea. Kanpoko lan hori
ohizko sareetako langileek har lezakete beren gain, edota, bestela,
espetxeetako pertsonalak berak; kasu honetan, erraztasunak eman beharko
litzaizkieke kartzelatik kanpoko lan hori aurrera eramateko, gaur egun dauden
arazo batzuk konponduz.

50. Pobrezia latzean bizi direnentzat dauden diru-partidak eta
laguntza-egitarauak handitu.

Preso askoren eta beraien familien kasua da hau. Horregatik, gomendio
honetan aipatzen ditugun diru-partidak eta laguntza-egitarauak hainbat dira:
gizarteratzeko soldatak (gizarteratzeko gutxienezko dirusarrera), bidai
gastuetarako dirulaguntzak (bisitak, baimendutako irtenaldiak, kartzela-
uzteak...), telefono-elkarrizketak egiteko erraztasunak...
Guztiz larria iruditzen zaigu aipatu diren partida edo egitarau horietako batzuk,
dirutan handitu ordez, gutxitu ere egin izana.

Berriz ere gogoratu nahi dugu hemen familia ingurutik urrun egoteak
-berez familientzako zigorra izateaz gainera- pertsona pobreen eskubide
batzuk eragozten dituela, esate baterako senitartekoekin aldiro
harremanak eduki ahal izatea.

51. Atzerritarrak eta behartsuak lehentasunezko laguntza soziala
eman beharreko kolektiboen artean sartu, eta neurri bereziak
hartu hitzarmenean jasota dauden lehentasunak benetan
gauzatu ahal izateko.

Gogoan izan behar da hitzarmen nagusiak hiru kolektibo sartzen dituela
lehentasunezko laguntza eman beharrekoen artean: drogamenpekoak,
emakumeak eta gazteak. Gure aldetik, antzeman ditugun arazoak ikusita,
gure gomendio honen bidez planteiatzen dugu beste bi kolektibo sartzea
aurrekoen artean: atzerritarrak eta behartsuak.

Gainera, berriro esan nahi dugu kolektibo hauentzako neurri eta egitarau
bereziak ipini behar direla martxan, hori baita lehentasun horiei erantzuteko
era bakarra, asmo-azalpen hutsean geratu nahi ez bada.
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Dena dela, halako kolektibo bati lehentasunezko arreta eskaini behar zaiola
esaten denean, kontutan izan behar da kasu askotan arreta hori banan-
banan eman behar dela, hau da, preso bakoitzari. Izan ere, alde batetik,
kolektibo horietan kartzeletako preso gehienak daude sartuta, eta horren
arabera «denak» izango lirateke lehentasunezkoak. Beste alde batetik,  ezin
da ahaztu pertsona batzuek lehentasuna eskatzen duen egoera bat baino
gehiagoren ezaugarriak dituztela: emakumeek, gazteek, atzerritarrek,
behartsuek...
Orain aztertzen ari garen laguntza sozialaren alorrean, emakume multzo
osoak dauzkan arazo eta beharrez gain, ume txikiez arduratzen diren
emakumeenak azpimarratu beharra dago. Euskal Erkidegoko hiru
espetxeetako bakar batean ez dago amak beren umetxoekin bizi ahal izateko
gutxienezko baldintzarik, eta beraz Legea ez da betetzen; horregatik, beste
espetxe batzuetara aldatu beharra egoten da. Beste alde batetik, ahalik eta
erraztasunik handiena eman behar zaie pertsona hauei espetxetik kanpo
komunikatzeko, eta espetxe barruan gertatzen denean, umeentzat egoki
eta ulergarri diren baldintzetan komunikatzeko.

52. Gizarte eragileek laguntza lanetan duten partaidetza kemen
handiz bultzatu.

Laguntza sozialaren barrukoak izan ohi diren zereginetako batzuk (adibidez,
gaisotasun sendaezinak dituztenei laguntzea, edo autolaguntza taldeetan parte
hartzea) oso interesgarriak izan daitezke borondatezkoentzat. Horrek ez du
esan nahi Administrazioari dagozkion betekizun horiek pertsona horien gain
uztea, baizik eta haiekin elkarlanean aritzea. Horregatik, espetxe barruan
zein kanpoan egiten diren ekintzetan borondatezkoen parte hartzeari ahalik
eta bultzadarik handiena ematea proposatzen dugu, lan hauek profesiona-
lizatu beharra eska dezaketela ahaztu gabe.

3.2.7. ERREGIMEN IREKIARI BURUZKO GOMENDIO BEREZIAK

Gaur egun, kartzela zigorra betetzen ari den pertsona bati hirugarren gradu
penitentziarioa ezartzen zaionean, aukera dauka erregimen irekia deitzen denaz
gozatzeko. Pertsona horietako batzuk egunero ateratzen dira espetxetik kanpoan
lan egiteko edota sendabide-tratamenturen bati jarraitzeko..., baina gauero
kartzelara itzuli behar dute lo egitera. Beste batzuk, kanpoan lanik ez dutenek,
astean kartzelan egon eta asteburuan baimenarekin irteten dira. Eta, azkenik,
badira beste pertsona batzuk, beren zigorra zentro alternatiboetan betetzen
dutenak, normalean drogamenpekotasunari uzteko zentroetan.

Nabamenak eta jakinekoak dira erregimen irekiak gizartearekiko zuzeneko
harremanak errazteko eskaintzen dituen aukerak. Horregatik, argi dago erregimen
irekia oso lanabes garrantzitsua dela presoak bergizarteratzeko. Gure legeria
penitentziarioak egoerarik desiragarriena eta zabaldu beharrekoa irizten dio,
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kartzela zigorrek presoa bergizarteratzeko eduki behar duten helburuaren ildotik.
Alabaina, planteiamendu hau ez dator bat gure zentroetan aurkitu dugun
errealitatearekin: gaur egun, Erkidegoko espetxeetan preso daudenen artetik %15
baino ez daude erregimen irekian. Portzentaia hori are apalagoa da Langraizko
kartzelan (%6), eta dexente jaitsiko litzateke Basauri eta Martutenen, haietan
dauden intsumiso preso gehienak hirugarren graduan sartuta ez baleude.

Hortaz, kartzela zigorra erregimen irekian betetzeko aukerak benetan gehiago
izan daitezen, erakunde honek ondoko gomendioak egin nahi ditu:

53. Espetxeetako atal irekietako baldintzak hobetu, batez ere
Langraizko Espetxearen kasuan.

Gomendio honek proposatzen dituen hobekuntzak honako hauek dira, batez
ere:

. atal irekien kokapena (gaur egun kartzela barruan daude, baina hobe
litzateke kanpoan egotea eta independentzia handiagoa edukitzea gainera:
pisuak, egoitzak...);

. espetxe bakoitzeko pertsonalak (hezitzaileek, gizarte laguntzaileek, etab.)
atal honi eskaintzen dion lan-denbora;

. atalaren beraren egoera eta antolakuntza (sarrera-aukerak,
ordutegiak, ekintzak...).

Gogora dezagun ez dagoela atal irekirik emakumeentzat, eta beraz
emakumeak egoera okerragoan daudela, eta hori kaltegarria dela beraientzat.

54. Era ezberdinetako egoera pertsonalei erantzun nahi dieten
bestelako tratamendu egitarau batzuk abian jartzeko behar diren
baliabideak berehala bilatu.

Gaur egun, erregimen irekiak bi zutabe ditu: atal irekia, eta drogamenpeko-
entzako sendabide-etxeak. Baina baliabide gehiago eta era gehiagotakoak
(eguneko zentroak, hiesdunentzako egoitzak, harrera-pisuak...) ez
daudenez gero, pertsona askok ez daukate erregimen irekia lortzerik.

Bide alternatibo horien falta azpimarratu beharra dago. Are gehiago kontutan
hartzen badugu haietako batzuk lehenago martxan egon direla baina gaur
egun bertan behera utzita daudela (adibidez, Donostiako harrera-pisuak,
edota Gasteizen emakumeentzat zegoena).

55. Hirugarren graduan daudenei lanean aritu ahal izateko baldintzak
erraztu, eta «lan» bezala beste zeregin batzuk ere hartu.

Gomendio honetan, elkarri lotuta dauden bi egoera bildu ditugu:

- Batetik, lanean aritzeko baldintzak erraztu behar zaizkie hirugarren
graduan dauden pertsonei. Horretarako, ordutegi malguak antolatu,
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bidaiatzeko laguntza eman eta enplegua sustatzeko neurriak
hartu beharko dira, gutxienez.
Langraizko kasuan, kontutan izanik hiriburutik urrun samar dagoela,
Arartekoak honako neurri hau proposatzen du: espetxea eta Gasteiz
arteko autobus lerro bat jartzea martxan, baita ordutegi mugatuarekin
bada ere.

- Bestetik, proposatzen dugu «lanen» artean (hau da, espetxetik irteteko
aukera ematen duten lanean artean) beste zeregin batzun ere sartzea,
hala nola beste pertsona batzuk zaintzea, etxeko lanak egitea edo ikastea
(heziketa alorreko 31. gomendioan esan dugun bezala).

56. Elkarte, talde eta bestelako erakundeen elkarlana bultzatu eta
haien partaidetza aktibo eta sistematikoa errazteko bideak ipini.

Izan ere, gaur egun erregimen irekiak ematen dituen ahalbideetako asko
erakunde horien partaidetzari zor zaizkio, haien sendabide-etxeak edota
laguntzarako lanpostuak eskaintzen baitizkiete presoei.
Gizarte barruko sare horiek hobetzea oso garrantzitsua da, ez bakarrik ematen
dituzten alternatibengatik, baina baita ere nolabaiteko lokarri lana egiten
dutelako pertsona horien eta gainontzeko gizartearen artean.

Elkarte, talde eta erakunde horien elkarlana lortu ahal izateko, beharrezkoa
da baliabide ekonomiko gehiago edukitzea haientzat, bai eta haien
partaidetza suspertzeko tresnak eskaintzea ere (lantaldeak,
batzordeak, kontseiluak...), hartzen diren erabakietan eta Administrazioak
sustatzen dituen egitarauetan parte hartzeko modua izan dezaten.

57. Ametzagaña Unitatearen gaur egungo egoera aztertu, hobeto
aprobetxatu ahal izateko.

Txosten honetan aditzera eman dugun bezala, gazteentzako unitateak
-antolaketari dagokionez, hurbileko Martuteneko kartzelaren ardurapean
dago eta Ametzagaña Fundazioak gestionatzen du- egoera eta zerbitzu oso
egokiekin batera, baditu halako muga batzuk ere, batez ere bere kokape-
nagatik eta hartaz baliatu nahi duten gazteei ipintzen zaizkien
baldintzengatik. Horregatik, Ametzagañarekin dagoen hitzarmen bere-
ziaren baldintzak aztertzea proposatzen dugu, eskura dauden postuak hobetu
aprobetxatu ahal izateko.

Ametzagaña Unitateari buruzko gomendio berezi honek dioena betetzearekin
batera, inolako arazorik ez du egon behar gazteentzako zerbitzu berri gehiago
ere martxan jartzeko (emakumeentzat eta gizonentzat), beste probintzietan
(Araba eta Bizkaian), pertsona multzo horren ezaugarrien eta gehienen
jatorriaren arabera.
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3.3. AZKEN GOGOETAK

Arartekoaren txosten berezi honekin Euskal Erkidegoko kartzelen egoera
zein den jakinarazi nahi diogu gizarteari. Txosteneko zati bakoitzak helburu horri
erantzuten dion ekarpen bat egiten du: besteak beste, halako azterbide baten
azalpena, kartzeletako arazoen azalpen zehaztua, horri buruzko ikuspegi desber-
dinak, arazo horien sustrai sakonei buruzko azterketa edo diagnostikoa, lehen-
tasuna duten ekintza-lerro batzuen zehaztapena, preso dauden pertsonen bizi-
baldintzak hobetu eta haien eskubideak errespetarazteko gomendio batzuen
proposamena...

Dena dela, ezin da ahaztu era honetako txosten batek halako muga batzuk
ere badituela. Haietako batzuk erabili den metodologiaren ondorio dira. Beste
batzuk, ordea, Arartekoa bezalako erakunde eskubide-bermatzaile batek beti dituen
mugen ondorio. Gure eginkizuna Administrazioaren iharduera zaintzea eta
pertsonen eskubideak babestea da. Eta Administrazioaren betekizuna, aldiz,
legeak betetzen eta eskubide horiek errespetatzen dituen politika penitentziarioa
prestatu eta aurrera eramatea. Hortaz, hemengo gomendioak egitarau
edo ekintza zehatzetan jasotzeko betekizuna administrazio arduradunei
dagokie.

Bat baino gehiago dira gure kartzeletako egoera eta han aurkitzen diren
arazoen konponketa ikuskatzeko nola edo halako aginpidea duten administrazio
edo erakundeak. Batez ere, alde batetik, Estatuaren administrazio peniten-
tziarioa eta Herri-Defendatzailea; eta, bestetik, Eusko Jaurlaritza, eta
bereziki haren sail batzuk (Justizia, Osasuna, Hezkuntza). Baina alor honetan
badute ardurarik, nahiz eta txikiagoa izan, bai foru aldundiek (Gizarte Ongizatea)
eta udalek, bai beste erakunde batzuek ere, hala nola botere judizialak eta
abokatu bazkundeek.

Arartekoak erakunde eta administrazio inplikatu guztiei bidaliko die txosten
hau. Baina gainera konpromezua hartzen du euskal administrazioei eskatzeko
-dagozkion ofiziozko espedienteen bitartez eta bere aginpide-esparruaren barruan-
txosten honetan bildu diren gomendioak bete ditzatela dagokien neurrian. Era
berean, konpromezua hartzen du gomendio horien betetze-mailaren segimendua
egiteko eta hurrengo txostenetan horren berri jakitera emateko.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu txosten hau osatzen lagundu
diguten pertsona, erakunde eta elkarte guztiei, eta berriro ere euskal gizartearen
eta bere erakundeen konpromezuari dei egin nahi diogu, bete-betean uste
dugulako giza eskubideak errespetatuz aurrera egin nahi badugu, penitentziarioa
dena gutxitu eta kartzela bera ere -bai eta eragiten duen giza kostua ere- behar-
beharrezkoa den mailaraino mugatu beharko dela.


