
    Konfinamendua: 
inoiz baino kartzela gehiago

Martin Iriberri (Iruña, 1969), osasun publikoko araudi guztiak betez, Martuteneko
kartzelatik  sarri sartu eta ateratzen da.  200 pertsona inguruk espetxe zigorra betetzen
duten Donostiako espetxeko kapilaua da jesuita. 
  
 
Martuteneko kartzelan Koronabirusa duten presorik ba al dago?  
Egoera horretan ez dago, eta ez da  egon ere,  presorik  egoera horretan  aldi osoan.  Albiste
oso ona. 
  
Beharrezko osasun neurriak hartzen ari al dira? 
Presoek  maskarilak, eskularruak, xaboiak... dituzte, eta  eurak ari dira  instalakuntzak
fumigatzen. 
 
Italian, Milango, Modenako,  Foggiako...  kartzeletan  matxinadak egon dira. Antzeko
gertakariak izan al daitezke Espainiako kartzeletan? 
Espetxe Pastoraltzak ez du horrelako gertaeren berririk. Eguneroko erregimena malgutu egin
da, hau da, pertsonek denbora gehiago eman dezakete euren  ziegetan, gauza bera gertatzen
da ordutegiekin, telefono-deiennkostua jaitsi egin da pixka bat... Bizi-baldintzak  apur  bat
malgutu egin dira, eta horrek lagundu du pertsonak lasaiago egon daitezen. 
Bestalde, komunikabideei esker, presoak kanpoan gertatzen ari denaren larritasunaz jabetuta
daude. Oso ondo ari dira gauzak egiten presoak. Eusteko gaitasun handia erakusten ari dira.
Baina, noski, ez dago familia bisitarik, ez aurrez aurrekorik, ez mintzalekurik, eta ia ez dago
tratamendu-zerbitzurik martxan...  Konfinamendu garaian espetxean egotea,  inoiz baino
gehiago kartzelan egotea da.
 
 



 
Espetxean patologia desberdinak dituzten pertsonak daude: buruko gaixotasuna... 
Gaur egun esku-hartze programa gutxiago daude indarrean. Osasun publikoko protokoloak
asko murriztu du bere lana: eskola, taldekako tratamenduak,  GKEen  lana... Baina,
bestalde,  presoak euren artean are  gehiago zaintzen ari dira.  Hau da, zaintzaren ardura
euren gain hartu dute. 
 
Helduen Hezkuntza Ikastetxeak (HHI) bere bidean darrai. 
Bai. Eskolak astelehenetik ostiralera  ematen dira, goizez,  ikastaro oso
garrantzitsuekin:  DBH, hizkuntzak  eta  alfabetizazioa.  Eskolak oihartzun
handia    du  kartzelan. Lanak  internetez  jaso, fotokopiatu eta prestakuntzara  joaten
diren pertsonen artean banatzen dituzte. 
 
Preso batek zerbait amesten  badu, bisitak dira. Orain etenda daude. Konfinamendu
bikoitza? 
Familiekin komunikatu ahal izan arren, ziurgabetasuna beraiez jabetzen da. Aurrez aurre ez
egoteak frustrazio handia sorrarazten  die. Guztioi, familiarekin dugun harremanak on
egiten  digu, eta Martuteneko kartzelak, hirian duen kokapenagatik, asko errazten die
senideei bisita egitea. 
 
Kartzela Pastoraltzatik dei asko egiten ari gara familiak lasai egon daitezen,
eta  lagunduak  senti daitezen. Boluntarioak kartzelatik desagertu diren arren,  kartak
bidaltzen dituzte, espetxeko eremu batzuetarako telebistak lortzen dituzte... Sormen
handia  ari da agertzen  presoei laguntzeko orduan. Igandetako orria banatzen jarraitzen
dugu, Eukaristia ospatzen ez dugun arren: azken zenbakian Gotzainak mezu bat bidali zuen. 
 
Zer mezu helarazi nahi zenuke Espetxe-Pastoraltzatik? 
20:00etako txalo zaparradak aprobetxatuz, txaloak herritar gehiagorengana iritsi beharko
lukete. Bazterturik dauden pertsonak, kale gorrian daudenak, buruko gaixotasun arazoak
dituztenak, kartzelan daudenak...  Babesteko,  txaloak zabaldu eta  pertsona horiengana
luzatu  beharko  genituzke.  Erresistentziarako, zaintzeko, egoera ahulean dauden pertsonei
laguntzeko gaitasun handia erakusten ari dira. 
 
Eta, bestalde, guk ere gure burua  txistuka egin  beharko genuke giza talde gisa. Aurreko
krisiaren ondoren, ez genituen pertsona ahulenak gizartearen erdian jarri, eta orain
konturatu gara berdin jarraitzen dugula. Pertsona horiek gizartearen bihotzean kokatzeko
lan egin behar dugu.


