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Eneritz Erzilla Allika

Eneko Goieaskoetxea Arronategiren bikotekidea. Seme-alaba bi dituzte. 
5 urte daramatza espetxean, Erresuma Batuan atxilotu ostean. 
Egun Alcala Mecon dago, 430 kilometrora. 

en
er

itz

Hainbat egoera bizi izan ditugu. Umeekin 

ezkutuan, nagusitzen doazen heinean, 

gero eta galdera gehiago dituzte, baina 

ezin diezu den-dena ere kontatu. Eneko 

atxilotu zuten unea ere gogorra izan 

zen. 09:00etan etxean geunden, umeak 

eskolara eraman eta 09:30ean handik 

atera nituen. Geroztik berriro ez dute 

aita etxean ikusi. Umeentzat oso zaila da 

horrelako egoerak barneratzea.

Erresuma Batutik Espainiara eraman 

zuten. Umeekin Euskal Herrira etorri, 

eta berriro hasi. Bizimodu aldaketa 

umeentzat ez da erraza izan. Sarritan 

ikusten dut beraien irudimenak hegaz 

egiten duela aitarekin egin nahi dituzten 

gauza guztietara, eta ametsak eta ilusioak 

edukitzea ondo dago; baina errealitatean 

bizitzen ere irakatsi behar diezu, 

egunerokotasunean, gehiago sufritu ez 

dezaten. Esaten diet gaur aitak beraiek 

pozik bizitzea nahi duela, egun guztiak 

direla garrantzitsuak eta gaur aurrera egin 

behar dugula.

Noski, holako egoeretan umeak nagusi 

egiten dira behar baino lehenago; ume 

izate hori galdu egiten dute, eta hori  

guztia kudeatzea oso zaila da.



iza
sk

un

Izaskun Urionabarrenetxea Apraiz

Kepa Arronategi Azurmendiren bikotekidea. 
Seme-alaba bi dituzte. 19 urte daramatza espetxean. 
Egun Almerian dago, 980 kilometrora.
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Sakabanaketak gure familian suposatzen 

duena da umeak ezin direla hilero joan 

bere aita ikustera, bidaia Almeriararte 

luzeegia delako eta gogorregia 

beraientzat. Beraz, familia guztia batera 

urtean zehar oso gutxitan batu gaitezke. 

Hori dela eta opor sasoian joaten gara, 

Gabonetan, inauterietan, Aste Santuan, 

zubiren batean, udan…

Txikiagoak zirenean, autoz joaten ginen 

eta 5-6 egun ematen genituen bertan. 

Baina umeentzat nekagarria zen, «aita 

ikusi eta goazen» zioten; ez zuten han 

egon nahi. Futbol partidua edo beste 

zerbait galtzean… onartzen zuten aita 

ikusi nahi zutelako, baina partidua ere 

jolastu nahi zuten, lagunekin egon…

Orain bidaiak jarraian egiten ditugu, 

Mirentxin furgonetan. Barikuan atera eta 

goizeko 05:00ak-06:00ak aldera heltzen 

gara. Han ematen dugu eguna batzuek 

09:00etan dituztelako bisitak, eta guk 

18:30ean amaitzen dugulako. Bueltan, 

igande goizeko 05:00ak-06:00ak aldera 

heltzen gara berriro Gasteizera, gau bi 

bidaian eman ostean.
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Begoña Enbeita Maguregi

Psikologoa, Logopedian eta arazodun umeetan aditua. 
be

go

Umeentzat sakabanaketa dela-eta egin 

beharreko bidaia luzeek eguneroko 

bizitzako errutina guztiak apurtzea 

dakarte. Lagunek egiten dituzten gauzak 

ezin dituzte egin. Zigor hori familiak 

ordaintzen du, eta umeek batez ere, 

ezin dutelako eguneroko tren horretan 

jarraitu, ezin diete beren lagunei jarraitu.

Nerabezaroa heltzen denean, kalera irten 

nahi izaten dute. Taldean ez egoteak esan 

nahi du egun horretan gertatutakoak 

galduko dituztela, eta, beraiek, beren 

mundu txiki horretan, asko galtzen dute. 

Hori dela eta, askotan sortzen da bisitan 

joan nahi ez izatea. Beraz, umearentzako 

kontraesan asko dira: «Nik benetan maite 

dut, baina hemen dudana ere maite dut». 

Umea kate batean dago: hara-hona-

hara-hona.

Azken finean, umeak, eta gu guztiok, 

gizaki sozialak gara eta gizarte honen 

parte izan nahi dugu, bai ala bai. Gizarte 

honek onartzen ez bagaitu arazoak 

sortzen dira. Inork ez du nahi gizarte 

honetan baztertuak izan, ez taldetik, ez 

eta beste inondik ere.
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Roke Ojanguren Gabikaetxebarria

Amaiur Zugadi Onaindiaren laguna. Amaiurren gurasoak, Iosune eta Iñaki, 
berak 9 hilabete zituenean atxilotu zituzten eta 22 urte eman dituzte 
espetxean, 2013 arte.
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Muxikako eskolan ikasi genuen; eskola 

txikia zen. Ikasgelan zortzi bat ume 

ginen, eta betidanik familia guztiek 

elkar ezagutzen genuen. Bagenekien 

baten aita abokatua dela, bestearena 

tabernaria... Eta Amaiurren gurasoak 

kartzelan zeuden. Barikua heltzen zen, 

eskolan elkar agurtzen genuen denok, 

eta bagenekien bera bazihoala: Madrilera, 

Valladolidera, Badajozera, Murtziara...

Penintsula osoa zeharkatu du Amaiurrek, 

eta hori oso barneratuta genuen 

zerbait zen. Horrela zen eta ez genuen 

zalantzan jartzen, txikiak ginen. Bidaia 

haiek guztiak zailtasun asko zekartzaten. 

Amuma eta osabarekin bizi zen eta bere 

lana zen zuten diru iturri bakarra. Beraz, 

suposatzen dut arazo bat izango zela 

hamabostero ez dakit zenbat kilometro 

egin behar izatea: gasolina, autoa, gaua 

kanpoan pasatu beharra... 

Geroago, ikasi behar genuenean, 

azterketak genituelako, berak sumatzen 

zuen. Guk asteburua aprobetxatzen 

genuen ikasteko, eta astelehenean lehen 

orduan azterketa genuenean, Amaiur 

domeka gauean heltzen zen, ehunka 

kilometroko bidaia egin ostean, eta 

ikasteko astirik izan gabe. Hori zailtasun 

bat gehiago zen, beste oztopo bat.
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Zuriñe Madariaga Agorria

Egoitz Koto Etxeandiaren laguna. 14 urte daramatza espetxean. 
Egun Granadan dago, 825 kilometrora.

zu
riñ

eEgoitzen laguna naiz eta bera ikusten 

joateaz gain, bisitak antolatzearen 

arduraduna ere banaiz. Lan zaila da, 

ardura oso handia delako eta ezinegona 

handiagoa. Gure laguna Granadan dago 

eta, beraz, bidaia oso luzea da. Zenbait 

asteburutan ez dakizu bisitara joan 

direnak ondo sartu diren, ez diren sartu, 

edo bisitara heldu ote diren.

Horrez gain, urte batzuetatik hona, 

bisitan joan ahal izateko 10 pertsonako 

zerrenda bat dago, 6 hilabetero aldatzen 

dena. Horrek asko zailtzen du bisiten 

antolaketa eta gainera konpromiso 

handia eskatzen du, askok, lana dela-

eta, zailtasunak izaten dituztelako 

asteburuetan bisitan joan ahal izateko. 

Gainera, kostu ekonomikoa ere 

batu behar zaio, bidaia bakoitzeko 

gutxienez 300 euro gastatu behar 

dituzulako, eta hegazkinez joanez 

gero, askoz gehiago. 9 ordu dira 

Granadaraino, eta normalean han 

egiten dugu lo.
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Lander Badiola Aranburu

Mekanikoa.
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Sakabanaketa dela-eta astero 1.000 

kilometro egin behar dituen auto 

baten bizitza asko murrizten da, horrek 

dakartzan gastu guztiekin. Kontuan izan 

behar dugu kotxea makina bat dela, 

piezak kilometro kopuru jakin bat egiteko 

prestaturik daudela. 

Horrez gain, aldatzeko eta apurtzeko 

aukerak areagotzen dira, eta horrek istripu 

bat izateko aukera ere ekar lezake. 

Autoak behar duen mantenua ere 

gehitzen doa kilometroak egin ahala, eta 

horrek desgaste bat dakar, mekanikoki 

zein ekonomikoki. Urtero 20.000 

kilometro egiten dituen kotxe batek bere 

bizitza erdira murriztu dezake. Azken 

finean, asko erabiltzen den kotxe bat 5 

urteren bueltan zaharkiturik dago, eta 

hori gertatzen zaie sakabanaketaren 

eraginez kilometro asko egin behar 

dituzten kotxeei. 
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Xabier Goikoetxea Gezuraga

Oier Goitia Abadiaren laguna. 11 urte daramatza espetxean. 
Egun Murtzian dago, 800 kilometrora.

xa
biOier Parisen zegoenean bera ikusteko 

egin beharreko bidaia oso luzea zen. 

Hauts eginda heltzen ginen. Hendaiaraino 

kotxean joaten ginen, autoa bertan utzi 

eta Pariseraino trena hartzen genuen. 

Gero, Parisen beste tren bat hartu behar 

izaten genuen, distantzia laburrekoa. 

Frantziara joateak zuen onena zen 

kotxerik ez genuela hartu behar. Orain 

Murtzian dago, eta hara joateko autoa 

hartu behar dugu. Horrek arrisku bat 

dakar berarekin, sekulako arriskua. Auto 

on bat behar duzu, kilometro asko egin 

behar dituzulako. Alde horretatik, aldaketa 

txarrerako izan da. 

Sinesgaitza da injustizia hori nola 

barneratzen dugun. Aukerak badaude 

presoak etxetik gertu izateko, baina 

kilometro piloa egin behar izaten ditugu 

haiek ikusteko, dirutza bat gastatu... 

Haiei maitasuna emateko. Horrek ez du 

zentzurik, estatu zibilizatu batek ez du 

horrelakorik egiten.
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Jon Dominguez Atxalandabaso

Iñakiren anaia. Iñakik 5 urte eman zituen espetxean, 2016 arte.
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Anaiak etxetik alde egitean hutsune 

handia sentitu nuen, eta atxilotu 

zutenean mundua erori zitzaidan. Ilun 

ikusten duzu, negargura etortzen zaizu, 

urduri ipintzen zara, ez dakizu zer egin, 

zertan lagun dezakezun pentsatzen 

hasten zara… Baina konturatzen zara ezer 

gutxi egin dezakezula: etxekoak lagundu, 

denon artean egoera ahalik eta hoberen 

eraman ahal izateko.

Gurasoak oso arduratuta egon dira, 

eta haien osasun egoeran, zein euren 

aldartean eragin handia izan du. 

Espetxean bera ikusteko egin beharreko 

bidaiak luzeak ziren, eta anaien artean 

adostu genuen gurasoak bisitan zihoazen 

bakoitzean gutako bat joango zela 

beraiekin beti, bidaia eramangarriago 

egiteko.

Bisitan joateko lanera huts egiteko aukera 

izan behar duzu. Nik anaiarekin lan egiten 

dut eta lan ordu gehiago egitea ekarri izan 

digu bioi. Zailena asteburuetan guardiak 

genituenean zen, lanaldi amaigabeak 

egin behar izan ditugulako. Ni bisitan 

joanez gero, anaiak 24 orduko guardia 

egin behar izaten zuen; eta, bisita eginda 

heltzean, niri egokitzen zitzaidan beste 

guardia txanda bat egin beharra hamaika 

orduz jarraian. Hori oso nekagarria da.
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Ricardo Abaunza Martinez

Jabiren anaia. 14 urte daramatza espetxean. 
Egun Moulins-Yzeuren dago, 790 kilometrora.

ric
arJabi ikusten joateko bezperatik joan 

behar izaten dugu, eta bertan lo egin, 

ezin dugulako gau osoa gidatzen eman. 

Hiru egun behar dituzu bisita bat egiteko, 

eta kostua ere handia da etxetik kanpo 

zabiltzala... Batzuetan seme-alabak 

norekin utzi ere buruhauste bat izaten da.

Amaren kasua da zailena, hainbeste 

orduko bidaia egiteko ez dagoelako 

ondo; hala ere, bera da bidaian joateko 

gogo gehien duena. Semea beti seme, 

eta nik badakit nola aldatu den etxeko 

bizimodua... Amak Jabi du beti gogoan.

Zigor bikoitza da, bai berarentzat 

eta bai familiakoentzat, azkenean 

familia berarekin dagoelako beti, eta 

edozertarako prest. Ez dakit zergatik 

jarraitzen duten sakabanaketarekin, baina 

benetan maltzurra da. 
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Margari Azurmendi Letamendi

Kepa Arronategi Azurmendiren ama. 19 urte daramatza espetxean. 
Egun Almerian dago, 980 kilometrora.
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Espetxean egoera zail eta gogor asko bizi 

behar izan ditugu. Nire senarra –Keparen 

aita– hil zenean, Kepa ez zuten ekarri. 

Atera zuten modulutik, ingresoetan utzi 

zuten, bakarrik, eta han eduki zuten 

3 egunez, bakarrik, berak protestatu 

zuen arte. Pentsatu zuen: «Orain arte 

ez banauzue eroan, ni enaroazue». Oso 

gogorra izan zen berarentzat.

Sasoi batean senideak ‘katxeatu’ nahi 

gintuzten bisitan sartu ahal izateko. Horrek 

esan nahi zuen umeak ere funtzionarioen 

esku uztea, eta guk uko egin genion horri. 

Kepak urte oso bat eman zuen umeak ia 

ikusi gabe. Gose greba hasi zuten orduan, 

eta zigor modura, urrunago dagoen 

espetxe batera mugitu zuten, Almeriara.

 

Gogorrena umeena da. Beraiek nabaritzen 

dute noiz zauden urduri; gainean daude 

denbora guztian. Beraz, ahalegindu behar 

duzu pozik egoten beti, garrantzia kentzen 

gauzei; ezin duzu izkina batean negarrez 

egon, ahal den bizimodurik normalena 

eduki dezaten umeek ere.
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Txabi Txakartegi Etxebarria

Gernikako Anbulategiko pediatra.
tx

ak
ar

te
giEtikoki sakabanaketak ez du zentzurik. 

Gertatzen dena da ume batek, kartzelan 

dagoena aita edo ama bada, joan beharra 

duela, ona delako berarentzat. Beste 

gauza bat da bi mila kilometro egitea, eta 

hori osasunarentzat ez da ona; istripuak 

aparte. Gero, umeak gaixotasun fisikoak 

ere izango ditu, eta egoera hori eramatea 

etxean bat falta denean ez da berdina. Ez 

da bidezkoa.

Ume horrek dinamika familiar normal bat 

izan duen ume batek baino probabilitate 

handiagoa izango du trauma bat pairatzeko. 

Garapen psikikoa, pertsona bat izateko 

baldintza minimo batzuk izatea bere 

hazkuntzan zail egiten da. Etxean bat falta 

denean halako egoera ilogiko bategatik, 

umeak ez du ulertzen. Beste alde batetik, 

komunikabideek, batez ere, eragina 

izango dute umearengan: zelan tratatzen 

duten bere aita edo ama, eta horregatik 

oso gogorra izango da.

Antsietatea eta depresioa pairatzeko 

arriskua eta estimuaren eskasia sarriago 

pairatuko dute ume horiek, batez ere, 

txikitatik pairatu dutenean egoera hau.
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Izaro Lopez Bidaguren

Alfontso Sebastian Iriarteren bikotekidea. Alaba bat daukate. 18 urte daramatza espetxean. 
Egun  Valladoliden dago, 375 kilometrora.
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Bisak igandeetan egiten ditugu, nik 

lan egiten dudalako astelehenetik 

larunbatera. Arratsaldeko 16:00etarako 

egon behar dugu han eta normalean 

apur bat arinago ateratzen gara, umea 

zorabiatu egiten delako. Bidaia astiro 

egiten dugu. Joateko bidaia ondo 

egiten dugu; aitarekin egongo denez, 

ilusioarekin doa, zer esango dion eta 

zertara jolastuko duen pentsatzen. Gero, 

buelta gogorra egiten zaio, ez zaio 

batere gustatzen, gauez… Txikia zenean 

ez zen kontziente, baina orain gero eta 

kontzienteago da: «Ama behelainoa 

dago… nondik joango gara?».

Txarrena da bisitaren hurrengo egunean 

ikastolara joan behar duela eta nekatuta 

egoten dela. 3 ordu eta pikuko bidaia da 

eta bueltan gaueko 12:00etan heltzen 

gara. Baina ezin dugunez bisita beste egun 

batean egin... Domeketan izan behar du.
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Erkuden Murelaga Zugadi, Nora Zabala Gabikagojeaskoa 
eta Haizea Egiguren Ibáñez.

Seber Altube ikastolako irakasleak.

Guraso bat, kasu honetan aita, preso izan 

duten umeak ditugu ikastolan. Txikiak 

direnean naturalago kontatzen dute aita 

ikusten doazela asteburuan, baina zenbat 

eta nagusiago, gutxiago kontatzen 

digute. Agian zuk jakin ere ez duzu 

egingo astelehenean, froga dagoenean, 

asteburuan bisitan joan dela. Gero 

jakingo duzu: «Begira, ezin izan dut ikasi, 

edo txarto, asteburu osoa bidean eman 

dudalako». Gainera, ez dizute protestarik 

egingo. Askotan ez dute azaldu nahi 

izaten zelan sentitzen diren, ez dutelako 

nahi besteek ezberdin ikustea, lagunek 

askotan ulertu ere ez dutelako egiten. 

Nabarmentzekoa da etxean dagoen 

guraso horren figura, amarena kasu 

honetan. Bera bakarrik eta zelako lan ona 

egiten duen umeekin, eta zelako gogorra 

izan behar duen hor guraso modura 

egotea, eguneko momentu guztietan. 

Umeak, guztiaren gainetik, zoriontsuak 

dira.

no
ra
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Petxo Idoyaga Arrospide

Komunikazio Zientzietan katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, eta 
presoen irakaslea 1983tik 2003ra.
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Presoek Euskal Herriko Unibertsitatean 

ikasi zezaten 1985ean UNEDekin akordio 

bat egin zen, hurrengo protokoloa 

markatuz: bi bisita, bat kurtso hasieran 

eta bestea bukaeran; materiala bidali 

UNEDen bitartez kurtsoan zehar; 

amaieran, lanak batu eta azterketak egin.

Dispertsiorik ez balego, atentzioa 

errazagoa litzateke. Pentsatu: materiala 

bidaltzen zenuen UNEDera, Bergarara; 

Bergaratik Madrilera, ministeriora; han, 

auskalo funtzionarioek noiz eta nola 

begiratzen zuten; euskaraz zegoen 

eta itzulpena egin behar zuten; handik 

kartzelara bidaltzen zuten. Baina, 

askotan zer gertatzen zen? Azterketak 

ekainean amaitzen baziren, materiala 

maiatzean hartzen zutela presoek. 

Gertuago egonda, mekanismoak askoz 

ere errazagoak lirateke. Baina horrela 

egiten zen gertutasunik ez edukitzeko 

eta atentzio onik ez emateko. Hori 

akademikoki izan da... Azken finean, hori 

homizidio akademikoa izan da.

2002-2003 urtean Aznarrek erabaki zuen 

azterketa gehiagorik, atentzio gehiagorik 

ez zutela izango presoek. 2009an 

unibertsitateak protokolo bat atera zuen, 

EHUko Gobernu Kontseiluak aho batez 

onartuta, Auzitegi Konstituzionalak ontzat 

eman zuena. Geroztik, Frantzian dauden 

presoek eskubidea dute matrikulatzeko. 

Espainian daudenek, ordea, ez, Espetxe 

Zuzendaritzak ez duelako onartzen.
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Ruth Elordieta Akordagoitia

Informatikako Goi Mailako Lanbide Heziketako irakaslea, eta presoen 
irakaslea 2003tik 2015ra.

ru
thPreso batzuek informatikako zikloak 

egin dituzte, eta ordenagailua lortzeko 

zailtasun handiak izan ditugu. Batzuetan, 

lortu arren, gero eskabidea bertan behera 

uzten zuten kartzela arduradunek. 

Beste batzuetan, ezinezkoa izan da 

ordenagailua lortzea ere. Eta, beste 

batzuetan, nahiz eta ordenagailua lortu, 

ezin lortu alde praktikoa eta ariketak 

egiteko behar izaten den software-a. 

Ikasketak beste era batera egin dituzte. 

Ordenagailu batekin ez; baina idatziz, 

ikasi eta ikasi, heldu dira edukia ulertzera. 

Sekulako meritua dauka. Azterketak ere 

moldatu izan ditugu, eta, kontuan hartuta 

gure ikasleekin oso ariketa praktikoak egin 

behar izaten direla, presoentzako beste 

era batean antolatzen izan dira; egokituta.

Batzuek esaten zuten: «Nahi dut baina 

ezin dut»; eta beti: «Jo, eskerrik asko, 

baina egoera honetan ezinezkoa da: 

ordenagailu barik, eta liburuak horrela, nik 

ezer praktikara eraman barik…». Batzuek 

bertan behera utzi dute.
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Lide Totorikaguena Iturriaga

Jone Amezaga Arriagaren laguna. Urte bat darama espetxean. 
Egun Avilan dago, 445 kilometrora.

Aurreko egunak, eta atxiloketarena bera 

ere, gogorrak izan ziren, nahiko sufritu 

genuen. Gainera, gero Zaballara eraman 

zutenean, larri geunden ea lekualdaketa 

ona izango zen, lasaia izango zen, nora 

eramango zuten… Berak deitu arte ez 

genuen jakingo, loteria bat delako hori.

Jone da gugatik arduratzen dena. Bera 

ikusteko egin behar ditugun ordu guztiek 

kezkatzen dute, bera ikusteak dakarrenak. 

Askotan bera da gure bisitak lotzeaz 

arduratzen dena, norbaiten urtebetetze 

egunarekin edo parrandaren batekin bat 

ez egiteko. Azkenean bera da errudun 

sentitzen dena, eta hori da honekin 

guztiarekin lortu nahi dutena: bera 

sentitzea egoera horren errudun.

Gurea gazte prekario baten profila da: gure 

artean langabetuak daude, edo bekadun 

moduan ari direnak; beraz, diru sarrera 

mugatua dugu. Gastu handia da guretzat. 

Gutako batek badu kotxe zahar bat, eta 

beti tailerrera eraman beharra izaten dugu 

dena prest izateko. Guk zortea dugu, 

baina inguruko askok ez du kotxerik eta 

eskatzen ibili behar izaten dute.
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“(...) kilometro piloa egin behar izaten 
ditugu haiek ikusteko, dirutza bat gastatu... 

Haiei maitasuna emateko. Horrek ez du 
zentzurik, estatu zibilizatu batek ez du 

horrelakorik egiten”. “(...) kilometro piloa 
egin behar izaten ditugu haiek ikusteko, 

dirutza bat gastatu... Haiei maitasuna 
emateko. Horrek ez du zentzurik, estatu 

zibilizatu batek ez du horrelakorik egiten”. 
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Erradiografiak. Argazkiak. 
Gorputzak, hezurrak, bihotzak... Pertsonak.

Liburu honek 'erradiografiak' bildu ditu, zenbait 
pertsonaren erradiografiak, hainbaten argazki izan 
daitezkeenak. Euskal gizarteak gaur egun bizi duen 

errealitatearen islada dira, sakabanaketaren 'protagonista' 
direnek barruan daramatena.

Baina eguneroko errealitate hori, zelanbait, gizartearen 
begietara ezkutuan mantendu da, eta liburuxka honek 

hori azaleratzea du helburu. 

Kilometroetan sakabanatzen diren hainbat bizipen, 
egoera eta injustizia. 
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