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Kartzelaren barneko errealitatea ez 
da berdina izaten guztientzat. Zapalke-
ta-sistema ezberdinetan presoak duen 
kokagunearen araberakoa da zigorra. 
Euskal preso emakumezkoen kasuan be-
gi-bistakoa izaten da zigorraren area-
gotzea: zigor bakarra izan beharrean, 
hirukoitza eta usu laukoitza dutelako. 
“Lehena zigor penala izaten da, legearen 
arabera delitu bat egiteagatik espetxean 
egotea, horri gehitu behar zaio euskal 
preso gisa dagoena, hau da, arrazoi po-
litikoengatik diren salbuespen neurriak, 
baita emakume izateagatik gehitzen den 
zigorra ere”, Idoia Arraiza Zabalegi Bil-
gune Feministako kideak dioenez. Zigor 
Kodeak ez du halakorik finkatzen, alta, 
emakume identitatetik kartzelaz hitz egi-
ten hasiz gero, ia sistematikoki ateratzen 
den ohartarazte bat da. “Delitua eta ema-

kumea bateraezinak direla sinestarazi 
nahi digu pentsamendu patriarkalak eta 
gehienetan emakume ona izateko sozia-
lizatzen gaituzte. Patriarkatuaren gidoi 
horretatik ateratzen garenean, gogor zi-
gortzen gaituzte”. Soto del Real kartzelan 
bi urte pasa zituen Rosa Iriarte Laset pre-
so politiko ohiaren hitzak dira.
 52 euskal preso politiko emakumezko 
dira gaur egun 28 espetxetan sakaba-
naturik. Buruan argi ukanik izendatzen 
ez dena existitzen ez dela, subjektu gisa 
emakumea harturik hitz egiten da geroz 
eta gehiago kartzela sistemaz. Aldaketa 
horren lekuko, azken aldi hauetan lora-
tzen ari diren idatzi, hitzaldi eta ekime-
nak. Testuinguru hori eta feminismoak 
azken urteetan eskuratu ikusgarritasu-
na direla eta, hitza publikoki eta kolek-
tiboki hartzeko urratsa egin zuten 60 

bat emakume preso ohik Kalera Kalera 
ekimenaren barruan: “Orain artean guk 
geuk behar bezalako garrantzia ema-
ten ez genion auzi honi dagokion lekua 
egitera bultzatu gaitu giro honek”, Olatz 
Dañobeitia Ceballosen hitzetan. Sei ur-
tez egon zen preso Dañobeitia Ceballos, 
2001etik 2005era eta 2007tik 2009ra, 
Madrilgo Soto del Real, Avila, Alacante-
ko Villena, Galizako A Lama eta Arabako 
Langraizko kartzeletan. Emakume gisa 
kartzelako bortizkeriak zein diren ze-
rrendaturik, Euskal Herriaren gatazka 
politiko armatuaren ondorioei begira-
tzeko deiaz gain, “itzaletan gordetzen 
diren beste indarkeriak lantzeko” gomi-
ta luzatu zuten Usurbildik. Guztien ar-
dura dela ohartarazirik, eragile askoren 
arteko elkarlanerako esparrua sortzea 
dute xede.
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EMAKUME PRESOAK 
ZIGOR PENALAZ GAIN,  
ZIGOR MORALA 
Zigortzea da kartzelaren funtsa. Zigorra ordea, ez da denentzat bera izaten, 
bestelakotzen delako generoa, arraza, klase soziala edota beste ezaugarri 
sozialen arabera. Euskal preso emakumezkoen kasuan argi geratzen da 
zigor-sistema. Espetxea gizonak gizonarentzat pentsaturiko gunea eta unea 
izanik, patriarkatuari eta heterosexismoari aurre egin behar die emakumeak. 
Egiaztapen hori egunerokoan zer nola gauzatzen den azaltzeko denbora 
hartu dute emakume preso politiko ohi eta eragile feminista batzuek.

 Jenofa Berhokoirigoin 
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Gizonak gizonarentzat
Badelako zer erran. Gorderik atxikiriko 
hirugarren zigor klase horri begira ja-
rriz gero, hamaika aurpegi dituela ohar-
tzen gara. Kartzela gizonak gizonentzat 
irudikatu eta eraikiriko gunea eta unea 
izanik, diskriminazioa eta heterosexis-
moa eguneroko ogi dute emakumeek. 
Hain zuzen, kartzelei buruzko doku-
mentuetan arras gutxi aipatzen dira 
emakumeak. Gutxiengoa osatzen dute-
lako, eta ez dituztelako garrantzitsutzat 
jotzen. Espazioaren antolaketan berean 
islatzen den diskriminazioari aurre egin 
behar izaten diote. Horretaz hitz egitean 
adibideak ez ditu eskas, Madrilgo Soto 
del Real, Salamancako Topas eta Kor-
dobako kartzeletan sei urte preso pasa 
zituen Teresa Toda Iglesiak: “Topaseko 
espetxeko komunetan zutikako pixale-

kuak daude eta eseritako gutxi... ema-
kumeak hara bidali zituztenean inork 
ez zuen egokitze lanik planteatu. Kor-
dobako espetxean, erizaindegiaren mo-
duluan ez dago emakumeentzako toki-
rik. Egoera larri edota ebakuntza baten 
errekuperazioa modulu arruntean egin 
beharra dago”. Betaurreko moreekin 
so eginez gero, egiaztapena da gunea 
ez ezik, giroa, portaerak, denboraren 
osaketa, kontrola, zigorrak, hots, guztia 
dela sexista.

Estereotipoen bortizkeria
Hain zuzen, generoan oinarrituriko jen-
darte antolaketaren estereotipoekin tal-
ka egiten du emakume borrokalariaren 
izaerak. Ona, sentibera, eztia zein bihotz 
zabala izatea dira berezko ezaugarriak, 
jitekotzat jotzen diren izaera eraikiak. 

Parean ordea, gizona indartsua, kemen-
tsua, determinatua eta nonbait, kartze-
lan imajina daitekeena kausitzen da. 
Irakurketa binario horren arabera, ema-
kumea kartzelan egotea zigortu beha-
rreko gertakizuna da. “Zutaz espero de-
nari buelta ematen diozu eta sistemak 
zigortzen zaitu”, Arraiza Zabalegiren hi-
tzetan. Izugarri bortitza dela dio Oihana 
Etxebarrieta Legrandek, espetxea tar-
teko duten bikote harremanak aztertu 
dituen militante eta hautetsi feministak: 
“Genero eraikuntzan izugarrizko era-
gina duen espazioa da, genero kartzela 
bilakatzen da nolabait”.
 Dañobeitia Ceballosek gaineratu-
duenez, zigortzeaz gain, bide txarretik 
kendu eta bide onean ezartzeko logikan 
dabiltza: “Kartzela emakume txarrak 
on bihurtzeko makina da, beti ere he-
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Abenduko azken egunetan aurkeztu zuten 
“Hemen gaude” manifestua kartzelatik pasatako 
bost belaunalditako 60 emakumek, Kalera Kalera 

dinamikaren barruan.
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teropatriarkatuaren baloreen arabera. 
Izan ere, izugarria da duen karga mo-
ralizantea”. Horrek dakar eskainitako 
aktibitateak zeharo estereotipatuak 
izatea: joskera, zeramika, pintura ala 
beste, lasaitasuna eta diskrezioarekin 
errimatzen duten eginbeharrak dituzte 
esku artean. Futbol edo boxeorik ez, ho-
riek gizonentzako eskaintzak dira. Lana 
lortuz gero, gauza bera gertatzen zaie. 
Hor ere emakumeei zuzendutako ohiko 
lanak baino ez, eta soldata askoz apala-
goarekin. Kartzelan izan ezik, atxiloketa 
eta galdeketaren orduan ere gauza bera 
gertatzen dela gehitu du: Emakumearen 
izaera politikoaren eta militantearen 
ukazioaz hitz egiterakoan, gorputzean, 
sexualitatean eta rol estereotipatuetan 
kontzentratzeko joera. Entzun behar 
izaten dituzten hainbat “astakeria” adi-
bide ematen ditu preso ohiak: Haien 
ekarpena gizonen sukaldari izatera edo 
behar sexualei erantzutera mugatzen 
dela, gizonezko bikotekideagatik eman 
dutela engaiatzeko pausoa, eta abar. 
 Horrez gain, zigor penala ere gogo-
rragoa izaten dela ohartarazi du Arraiza 
Zabalegik. Demagun, presoak asaldatze-
rakoan, gizonezkoen jazarraldi batean 
baino lasterrago erreprimituko dituzte 
emakumeak, haien iruditegian gizon bat 
bai, baina emakumezko bat ez delako 
erreboltatzen: “Emakumeak legeagatik 
baino, bekatu bat egiteagatik dira asko-
tan epaituak, zigor morala da gehiago”, 
Bilgune Feministako kideak dioenez. 
Horren lekuko ondoko zenbaki esan-
guratsu hau: emakumeek euskal preso 
politikoen kolektibo osoaren %13 osatu 
dute, baina, bakartutako kideen %63. 
 Emakume zintzoa bihurtzeko xe-
dearekin, kartzela sistemak “presoa-
ren infantilizazioa” eta “sexualitatearen 
erabateko kontrola” gauzatzen duela 
deitoratu zuen Fleuryko presondegian 
den Itziar Moreno Martinez preso po-
litikoak, urtarrilaren 13ean publika-
turiko gutunean. Gizonezko presoekin 
gertatzen bada ere, emakumeekin azka-
rragoa dela ohartarazi du. Hain zuzen, 
gizonek beharrizan sexualak dituztela 
onarturik, horien asetzeko baliabideak 
jartzen dituzte, emakumeen kasuan, 
haatik, ez da beharrizan horien kontuan 
hartzen. Hori horrela, gizonezkoentzat 
eskuragarri den pornografia zentsura-
turik da emakumeen kartzelan; bisiten 
unean sexu harremanak nekez gerta-
tzen dira, pairaturiko ikuskatzeagatik, 

kontrola “eraso huts bilakatzerainokoa” 
delarik. Agindu “iraingarriz” osaturiko 
derrigorrezko biluzketek ondorioztatu 
“umiliazioa” askok “bortxaketa” gisa bizi 
du. Bisita uneetan maiz deseroso sen-
titu izana oroitu du Toda Iglesiak ere: 
“Aurrez aurreko intimoak ia publikoak 
dira, espetxeko funtzionarioek badakite 
noiz egingo duzun; momentu batzuetan 
nahiko gaizki senti zaitezke ”. Maitatzea-
ri zuzenduriko denbora biziki mugatua 
dela gehitu du. Funtsean, intimitate falta 
orokorra da eta oro har, sexualitatea ga-
ratzeko eta bizitzeko aukera mugatzen 
du. Gizonen eta emakumeen arteko ko-
munikazioa eta harremanak garatzeko 
aukerarik ia ez denez, “modu gaixoan 

elikatzeko arrisku handia” izaten dela 
ohartarazi du Iriarte Lasetek. Harreman 
heterosexualak gogorrak izaten badira, 
homosexualak are gogorrago izan ohi 
dira. Erabat giro heteronormatiboa de-
lako. Harreman lesbikoak “infantiliza-
tzeko” edo “jolastzat hartzeko” joera ere 
deitoratu du Iriarte Lasetek. 

Zaintza rolaren pisua
Zaintzaren rola kanpoan bezainbat bete 
ahal ez izanak zigor laukoitza ekar leza-
keela dio Arraiza Zabalegik; hori, nork 
bere buruari jartzen diona izanik. Hain 
zuzen, ingurukoen beharrak norbera-
ren beharrak aitzin pasarazteko he-
ziak dira emakumeak, eta nahi ala ez, 

Gaia jorratzeko asanbladak antolatu dituzte; hizlarien artean Oihana Etxebarrieta Legrande eta Olatz 
Dañobeitia Ceballos izan dira.
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sakonki barneraturiko jarrera izaten 
da. “Kartzelaratuta direnean beraien 
buruarekiko zigor bat eragiten dute, be-
raien ingurukoei huts egin dietelako”. 
Kulpa sentimendu hori emakume askok 
sentitzen duten karga dela dio Bilgune 
Feministako kideak. 
Zaintzari dagokionez, beste alde bat 
ohartarazten du Moreno Martinezek: 
“Gizonengana doazenean, nor egoten 
da itxarongeletan? Amak, emazteak, se-
me-alabak... Eta emakumeen espetxee-
tako itxarongeletan? Amak, ahizpak, 
seme-alabak... ”. Bisiten orduan gehien-
goan emakumeak kausitzea “zaintzaile 
rolaren erakusgarri” dela azaltzen du. 
Hau da, proportzioan aldea handia da 
mutil laguna bisitatzera doazen neska 
lagunen kopurua eta neska lagunen bi-
sitatzera doazen mutilen kopuruaren 
artean. Emakumeek segurtatzen duten 
babes emozional hori baloratu gabea 
dela dio Arraiza Zabalegik. Gainera, ha-
rreman afektibo sexual osasuntsuak 
ukaiteko baliabideak erabat murriztu-
rik direla deitoratzen du Etxebarrieta 
Legrandek. Adibideetariko bat da ko-

munikazio esparruak urriak eta erabat 
kontrolatuak izatea. Harreman ahal 
bezainbat osasuntsua izateko bidean, 
behar afektibo eta emozional guztiak 
pertsona bakar batean ez bideratzeko 
aholkua ematen du Etxebarrietak. Hau 
da, preso dagoenak inguruan dituen 
beste presoengan ere topatzea babes 
sareak eta kanpoan dagoenarentzat, bi-
kotekideaz gain maitasun eta zaintza 
emango dioten beste hainbat pertsona 
topatzea.   

Feminismoa, ahalduntzeko
Kartzela, genero indarkeriaren asko-
tariko formez jabetzeko “eskola gogo-
rra” dela dio Toda Iglesiak. Espetxeko 
langileen jarreraz gain, preso arrunten 
errealitatean kausitu “matxismoaren 
adierazpen eta jarrera gordin-gordi-
nak” eta horri begirako emakumezkoen 
“onarpenak” ere min egiten dio. Egoera 
gogor horretan, etsipenak hartzen du 
lekua artetan: “Askotan sutan jartzen 
zara entzuten edo ikusten duzunarekin 
eta inpotentzia handia sentitzen duzu”. 
Gune horretan biziraun behar izanik, 

 » OLATZ DAÑOBEITIA 
CEBALLOS, preso 
politiko ohia 
“Kartzela emakume 
txarrak on bihurtzeko 
makina da, beti ere 
heteropatriarkatuaren 
baloreen arabera. 
Izugarria da duen karga 
moralizantea” 

 » IDOIA ARRAIZA ZABALEGI, 
Bilgune Feministako kidea 
“Emakume presoen eta 
gure arteko harremanak 
sendotzeko eta aliantzak 
sortzeko helburua dugu” 
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ikusmira feminista agertzen edo azkar-
tzen zaiela dio. Funtsean, Dañobeitia Ce-
ballosek dioenez, feminismoa izan liteke 
ahalduntzeko tresna azkar bat: “Bizi du-
guna ulertzeko eta identifikatzeko tres-
na handia da, zapalkuntza horren adie-
razpen ezberdinei aurre egiteko ere bai”. 
Halaber, askapen prozesu orotan beha-
rrezkoa den elkartasuna eta berotasuna 
ere ematen dizkiela dio. Hala ere, bakoi-
tzaren bizipen, ibilbide eta kontzientzia 
hartzearen araberakoa izanen da ikus-
mira feminista. Hori dela eta, preso guz-
tientzat ahalduntzeko tresna denik ezin 
liteke erran. Emakumeak feminista sor-
tzen ez direla argi ukanik, erantzun gisa 
ondoko galdera luzatzen du Dañobeitia 

Ceballosek: “Galdera litzateke ea zein 
prozesu eta baliabide ezarri duen ezker 
abertzaleak eta Euskal Herriko mugi-
mendu feministak emakume horiengana 
feminismoa gerturatzeko”.
 Bilgune Feministaren lan ildoetari-
ko bat da gatazka politikoari buruz-
ko hausnarketa feministak bultzatzea. 
Otsailaren 11n Valladolideko preson-
degira egingo den espetxe martxa da 
gaiari lotzeko erabakiaren erakuspen 
bat. Bestalde, iaz formakuntza, ikerketa 
eta dokumentazio feministarako Ema-
gin zentroak antolatu Eskola Feministak 
helburu horri begira zuzendu zituzten. 
Urrats bat gehiago eman eta presoak 
hausnarketaren barne izateko pausoak 
dituzte adosturik. “Beraien eta gure ar-
teko harremanak sendotzeko eta alian-
tzak sortzeko helburua dugu”, Arraiza 
Zabalegik zehaztu duenez. Orain arte 
puntualki eta behar zehatz batzuk kon-
pontzeko harremanetan ziren, egun ha-
ratago joan nahi dute. Espetxe martxan, 
elkartasuna adierazirik eta preso eta 
iheslari guztien etxeratzea exijitu on-
doan, presoen gogoetak biltzen hasiko 
dira. Batetik, emakume izanda kartzela 
nola bizi duten eta bestetik, errealita-
te horri aurre egiteko ahalduntze tres-
nak zein ote dituzten galdetuko diete. 
Erantzunak batu eta bidaliko dizkiete, 
Arraiza Zabalegik dioenez, “beraiek ere 
sentitzeko subjektu bat osatzen dute-
la ”. Presoen hitz eta esperientzietatik 
abiatuta, egoera jendarteratzen segituko 
du Bilgune Feministak. Presoen leku-
kotasunak biltzearen premiarekin bat 
egiten du Dañobeitia Ceballosek ere: 
“Orain arte ez diegu emakume errepre-
saliatu bakoitzak bizi izan dituen min 
eta erresistentziei begiratu. Ondorioz, 
ez dugu kontakizun kolektiborik eta ez 
dugu ikaspen kolektiborik sortu”. Gataz-
ka politikoari eta gatazkaren ondorioei 
generoaren ikuspegitik begiratzeko go-
goa ikusirik, hutsune hau betetzeko osa-
gaiak baturik direla dirudi. n

 » TERESA TODA IGLESIA 
“Kartzela, genero 
indarkeriaren askotariko 
formez jabetzeko eskola 
gogorra da”

 » Emakumeek euskal preso 
politikoen kolektibo 
osoaren %13 osatzen 
dute, baina bakartutako 
kideen %63.

Valladolideko espetxera martxa bat 
antolatu du Bilgune Feministak  
otsailaren 11n.


