
 
	  

 

LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA 

Joan den apirilaren 27an, Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak, 
Lehendakaritzaren izenean, Espainiako Gobernuko Espetxe Erakundeetako Idazkaritza Nagusira 
honako proposamena bidali zuen: "Espetxe-politikaren arloko proposamena, Covid-19ren 
pandemiaren ondorioen eta osasun publikoa babesteko neurrien testuinguruan”. Maiatzaren 14an, 
pandemiaren bilakaeraren harira, bigarren idazki bat bidali zen, lehenengoan azaldutako ardatz 
nagusietako batzuk errepikatuz. 

Proposamenak Alarma Estatuaren hurrengo hilabeteetan urruntzeak osasun publikoan eragingo 
duen arazoa azpimarratzen zuen, txertorik aurkitu arte. Zehazki, zioen azalpena honela formulatzen 
zen: 

(…) “Itxura guztien arabera, Covid-19 kutsatzeko arriskuarekin lotutako prebentzio- eta babes-
neurriei eusteko beharra hilabete askotan luzatuko da oraindik, Alarma Estatua altxatu eta gero 
ere, eta, ziurrenik, txertoa edo tratamendu eraginkorra lortu arte. 

Testuinguru horretan, urruntzearen errealitateak presoen familiak, hurbileko pertsonak eta 
lagunak desplazamendu luzeak egitera behartzen ditu, urruneko eremu geografikoetatik datozen 
pertsonak astero komunikatzera behartuak. Pertsona horiek espetxeetan esparru eta espazio 
itxiak partekatzen eta erabiltzen dituzte, hala nola itxaroteko guneak, mintzatokiak, leihatilak, 
pasabideak, sarrerak eta irteerak. 

Hori guztia ez da batere testuinguru gomendagarria, osasun publikoaren ikuspegitik, kutsatze 
posibleen barreiatze ororen prebentzioari eta kontaktuen kontrolari dagokienez. Gomendagarria 
ez izateaz gain saihestu daiteke eta zentzuzko konponbideak ditu. Urruntzeak gaineratzen dituen 
arriskuek ez diete soilik eragiten lekualdatzen diren presoen familiei; espetxe-eremuarekin 
zerikusia duten biztanle guztiei eragiten diete, eta, bereziki, espetxeetako profesionalei eta 
funtzionarioei” (…) 

Aurreko guztiaren ondorioz, Espainiako Gobernuari aurkezten zaion proposamena honako hau da: 

Espetxeei buruzko Lege Organiko Orokorraren 12.1 artikuluaren arabera, Covid-19aren 
pandemiaren ondorioen testuinguruan, eta osasun publikoa prebenitzeko eta babesteko 
helburuarekin, oro har preso guztientzako plan bat antolatzea preso bakoitzaren familia-
ingurunetik hurbilen dauden espetxeetara hurbiltzeko. 

Euskadiren kasuan, proposamen horrek berekin dakar Martutene, Basauri eta Zaballako 
espetxeetan kokatzea Euskadin jatorria, ohiko bizilekua edo familia-ingurunea duten preso 
guztiak. 

Horren guztiaren helburu nagusia da pertsona-taldeen joan-etorri luzeak saihestea eta ahalik eta 
gehien mugatzea, bai eta elkarrengandik urrun dauden eremu geografikoetatik datozen 
pertsonak esparru komunetan eta eremu itxietan elkartzea eta kontaktua izatea ere, kutsadura-
hedapen handia izateko arriskua areagotzen lagun baitezakete, kontaktuak kontrolatzeko eta 
isolatzeko zailtasun handiarekin. 

Preso bakoitzaren familia-ingurunetik hurbilen dauden espetxeetara hurbiltzeko plan bat prestatu 
beharra planteatzen du proposamenak. Ez da bereizketarik egiten terrorismoagatik eta beste 
edozein delitugatik zigortutako presoen artean, eta ez da ezta euskal esparrura mugatzen ere. 
Proposamenean, berariaz, azpimarratzen da "orokorrean preso guztientzat" formulatzen dela. 

Osasun publikoaren prebentzioaren eta babesaren ikuspegitik, ez dirudi logikoa, ezta zuhurra ere, 
urruneko eremu geografikoetatik datozen pertsonak astero lekualdatzen lagunduko duen sistema 
bati eustea, kutsadurak barreiatzeko arriskua areagotzen lagun baitezakete, kontaktuak 
kontrolatzeko eta isolatzeko zailtasun handiarekin. 

Urruntze politikak osasun publikoko arazo larria du aurrean, urrundutako espetxeetan dauden 
presoen familien kasuan. Mota horretako desplazamenduak (luzeak eta asterokoak) ez dira 
gomendagarriak izango, eta kontraindikatuta egongo dira denbora luzez, txertoa edo tratamendu 
eraginkorra aurkitzeko berandu bezain laster. 



	  

 

Ez da kasualitatea espetxeen eremuan neurriak malgutzeko INT/407/2020 Agindua BOEn 
argitaratu ondoren, praktikan, deseskaladaren lehen faseetan, bisitariak espetxea dagoen probintzia 
berean bizi badira bakarrik egin ahal izatea bisitak presoei. 

Maiatzaren 14an igorritako idazkian, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubide, Bizikidetza eta 
Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak Espainiako Gobernuari jakinarazi zion Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzari txosten espezifiko bat eskatzeko asmoa zuela, 
osasun publikoarentzat dituen arriskuei buruzkoa, hain zuzen ere, ehunka familia eta hurbileko 
preso Estatuko geografia osoan astero bidaia luzeetan sakabanatzen direlako. 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzak egindako txosten hori, 
Espetxe Erakundeetako Idazkaritza Nagusiari igortzen zaion aldi berean, Eusko Legebiltzarrari 
helarazten zaio, informazio gisa. 

 

Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusia  

Lehendakaritza 

2020ko maiatzaren 25a 








