


Hurbilketa beharrezkoa da 
etika aa gizatasun arrazoiegatik 

' legearen hirzak eta izpirituak berak 

eskatzen dute, urrunrasuna espetxeratu 
eta senideentrako zigor arbitrarios baita 

urruntasunak gizarrearengandik alden* 
du, eta emozionalki jo egiten bair ditu 

espetxeraruak 

hurbiitzeaz apetxeratuaren gizarterarzee 

aren alde egiten baira 

hurbiltzea posiblea'da teknikoki 
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Herriko Bakearen Aldeko E ~~~dinakundeak beri pnaam ohi izan du. 
ETAren bottxakeria alde hteta umia, zenbait am- 
zori irtenbidea eman behar zaiola. Besmk besre, 
ETAkocn kattzela zigorrak Euskal Herritik urruti 
bereamzrearen arazoa. 

E gokiaat joten dugu, ETAko p d  hurbiltzea- 
ten aldeko politika mmm, talde ~rrorisa 

horrek bere hormn jarraitzea ozmpomt hartu gabe, 
atentatuak eta bahiketak egiten dirauten arren. 

A rgi eta garbi bereizru nahi dimau urruntwuna 
eca dispertsioa. Um~tlmna xera da. m n a  

bar bere bizilekutik urtun espeae baten karaela 
oigorra b e t e m  ati denaren egaeta. Dis)msEioa 
-polldka h t  da, bere arabera, d d e  bereko 
tlwaialr bata besrearengandik atdendum jarnen 
dha. Gaur egun politika honen arabera, kasu gehie 
necan, Wzilekudk umn beteaen da kamela a i g ~  
rra, baina a nahim nahiez. 

E sgetirerame Lege Organikoak m dagokion 
Araudiak dIotenez zigorra bizilekudc hurbil 

m n  bete behm da. Honda xigomm 
m r - w  idesten da, nola hala, em 
ondodw, bere ghartera- erram h k c .  

A Ideranmiz, gaur egungo egoetan, amagotu cgi 
m da espmeratllen gizarmrengandiko sus- 

t t .a lw em heuren ondoez psikologikoa. 
Ondodoz, urrunrasunak m o d  egin d e d e ,  m, 
esperxeiatuen askatzisuna hcurcn bergizarmm 
bid& aukmmko, h e m  kabue. 

N ahim aahiezkoa da espeatesistema gixalege~ 
h a  baten alde egitea, araudi jurikikoaren hd. 

buru nagusia sendoaeko, alegia, espemeramk gaip 
kiletzarik gabeko bizimodu batera etakaraa. 

B erez, zigorrak bizilekuuk urrun dauden espeote- 
etan bereareztea gaineratutako zigorra bilakat- 

zen da preso e= senfdeenbat, arautik gabe ezataen 
da eta ez du legeoinarririk. 

B ereziki kritika daicezke neurri eearreeak dakarr. 
zan ondorioak: arrazoirík gabeko masladoak, 

presoen isolamendua, EuskaI Herriaren errealiratea 
ezagutzeko zaíitsuna, senitarte eta gizattearekiko 
hamemanen tailtsuna, em abar. 

G ure jarreral Bcti bulmtu izan dugun giza esku- 
bideen defenrsan dnarrirura urruntasunaren 

aurka pude, k a n &  dgorra bidlekutik hurbil 
dagoen espeme baren betema rigortuen eskubide 
bat dela uste hitugu. BeharreJroa den preswn 
hurbilwak, ez du eian nahi ordea, besterik gabe 
haiek baiaea. 

A zkenik, USE dugu qecxeemko segurtasuna 
edoea tierrtitarterama kritikaneari ekin =be, 

Zenbair datu brmlan dauden 500 ETAko 
pre~oei buruz: 

* %95 Euskal Merritik kanpora dautk 

%60 baino gehiago Medrildik hegoalderantz 
dauden espenteetan dago. 

40 presocik gora daude penintsulatik ar: 
Baleretan, Kararietan, Zeutan eta Melillan. 


