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Hitzorduak
Es el momento de hablar, de escuchar, de participar.

Sarrera
2013ko martxoan bake prozesua bultzatzeko Foro Soziala burutu zen. Ekimen hau, non 
700 pertsona baino gehiagok parte hartu zuten, 500 ekarpen baino gehiago jaso zituen 
eta nazioarteko 12 adituren iritzia jaso zuen, bi helburu nagusirekin abiarazi zen: bake 
prozesua eragozten duten oztopoak gainditzeko ideia eta printzipio berriak ekartzea eta 
herritarren parte-hartzea sustatzea, bizikidetzaren eraikuntzan gizartearen protagonis-
moa indartzeko funtsezko tresna bezala. 

Gizarteak parte hartu ahal izateko, hitz egiteko, bere iritzia emateko eta aurrerapau-
so berriak animatzeko helburuarekin Foro Sozialaren erakunde antolatzaileek burutu 
dituzten ekimenen baitan abiarazi zen Hitzorduak ekimena, elkargune eta parte-hartze 
gune multzoa, alegia.

Aurtengo urtarrilaz geroztik, Hitzorduak ekimena hainbat herri eta auzotan burutu izan 
da eta bertan 800 pertsona inguruk parte hartu izan dute burututako 26 solasaldietan. 
Eztabaidatu diren gaien artean hauek izan ditugu: presoen itzultzea, giza eskubide, es-
kubide zibil eta politikoak, memoria eta egia, biktimak, adostasunak… Hizlarien artean 
esparru akademiko edo profesionaleko adituak, bake prozesuaren inguruan diharduten 
erakundeetako ordezkariak edo indarkeriaren eta Giza Eskubideen urraketen ondorioak 
lehen pertsonan pairatu dituzten biktimak izan ditugu.
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Esparru teorikoa
Gizartearen protagonismoa 
bakearen eraikuntzan
Herritarren parte-hartzea ezinbesteko baldintza da bakearen eraikuntza prozesu baten 
arrakasta bermatzeko. Baieztapen hau bi arrazoitan oinarritzen da: 1) gizartearen par-
te-hartzea prozesuaren beraren bultzada elementu bat da eta 2) prozesuaren hartzailea 
gizartea bera da. 

Bakearen eraikuntza prozesu bat zeregin korapilatsua da. Oztopoak, zailtasunak eta krisi 
momentuak ugari dira eta, zenbaitetan gehien inplikatutako aktoreak eurak ez dira bere 
kabuz horiek gainditzeko gai aurrerapauso berriak sortzeko. Hortaz, herritarren bultzadak 
aukera berriak zabaltzea erraztu dezake. Halaber, herritarren parte-hartzeak blokeo mo-
mentuetan bake prozesua ez gelditzea eragiten du eta aktore nagusiak geldiune egoerara 
ez moldatzea eta irtenbideak bilatzeko bere esfortzuak bikoizteko akuilu da.

Aldi berean, herritarren parte-hartzea bake prozesua kolapsatu eta iraganeko dinamiketa-
ra bueltatzea saihesteko segurtasun sare bat sortzeko tresnarik onena da. Zenbat eta per-
tsona gehiago egon lortutakoa defendatzen eta bakearen bidean aurrera egiten lanean, 
are zailagoa da inor iraganeko estrategietara itzultzea planteatzea, gizartearen gaitzezpe-
na jasotzera arriskatzen baita. Beraz, bakearen eraikuntza prozesu baten garapenak ezin 
du herritarren bultzada bezalako aktibo bat bazterrean uzteko atrebentzia izan.

Bakearen eraikuntza prozesu baten emaitzen azken hartzailea gizartea bera dela azpi-
marratzea ere beharrezkoa da. Herritarrek prozesua bere egitea eta sentitzea garrantzi-
tsua da, baita lortzen diren aurrerapausoak ere. Eta hori ez da posible gizarteak berak 
parte-hartzerako gune argi eta konstruktibo bat izan ez badu. Kontrako kasuan, elite 
politikoek landutako edukiak ez dira gizartearenganaino iragazten, oinarriak ezegon-
korrak dira eta ez dute gatazken kudeaketaren eskenatoki konstruktibo berri baten 
errotzea bermatzen.
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Elkarrizketa

Elkarren aurka edo inkomunikatuta egon diren horiek bere harremanak berreraiki ahal 
izateko elementu garrantzitsu bat da elkarrizketa. Aldeak aurrez aurre jarri gabe, des-
berdinen arteko interakzioa leuntzeko modu bat da, baita arazoak konpontzeko bideak 
esploratzekoa ere, arazoak begirunez kudeatzekoa edo ezberdintasun politikoen kudea-
keta suntsitzaile berriei aurrea hartzekoa.
 
Arrakasta izateko gaitasuna duen elkarrizketa baten funtsa, neurri handi batean, 
pertsonak “bestearen” duintasuna errespetatzeko gai izatean eta beharrezkoa den go-
goarekin entzuteko prest egotean oinarritzen da. Entzute horrek jarreren aldaketa bat 
ahalbidetzea eskatzen du eta guztiek, inor baztertu gabe, bakearen erainkuntzan lagun 
dezaketela ikastea.

Horretarako garrantzitsua da komunikatzeko modu berri bat eta norberaren zein “beste 
aldearen” behar eta interesak zeintzuk diren sakonki ulertzeko modu berri bat sortu 
ahal izatea. Aldi berean, elkarrizketa harremanak eraldatzeko garrantzitsua den bitar-
tean, elkar entzuteak enpatia sustatzen du, arazoei konponbideak topatzeko gaitasuna 
inspiratuz. 

Elkarrizketak fruituak eman ditzan bete beharreko baldintza bat pertsona guztien berdin-
tasunarekiko aintzatespena agertzea eta bere ideia eta iritziekiko errespetua erakustea da.

Elkarrizketa, elkar entzutea eta pertsona guztien ideia eta iritziekiko enpatia lantzeko 
jarrera eta tresna hauen garapenak, une batez bada ere, norberaren ideia, uste eta au-
rreiritziak alde batera uzten laguntzen du, bultzada eta konponbide berriak azaleratzeko 
aukera zabalduz. 

Are gehiago, hitz egiteak eta norberak pentsatu eta sentitzen duena modu garbian adie-
razteak, iritzi hori izatera heltzeko jarraitutako prozesua azpimarratuz, besteek norbera-
ren jarrerak ulertzeko gaitasun handiagoa izan dezaten laguntzen dute baita ere. 

Azkenik, pertsonak hitz egitera eta bere esperientziak, bere kexak eta itxaropenak 
kontatzera animatzea, aurkaritzat hartu izandakoekin edo komunikaziorik egon ez den 
pertsonekin era konstruktibo batean harremanetan jartzeko modu bat da. 
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Tresna: parte-hartzerako, errekonozimendu-
rako eta elkarrizketarako guneak sortzea

Euskal gizarteak bere bide propioa egin behar du, bere bake prozesu propioa. Beste 
bake prozesu batzuetatik hainbat ikasgai atera daitezke, baina bide hau topaketarako 
guneen abiatzean oinarritu behar da, non desberdinaren duintasuna errespetatzen den 
eta ideia eta proposamen ezberdinak entzuteko aukera edo euskal gizartearen iragana-
ri, orainari eta etorkizunari aurre egiteko modu ezberdinak entzuteko aukera zabaltzen 
den. Hori da egia den gauza bakarra. 

Zentzu horretan, gizarteari behar diren tresnak ematea garrantzitsua da, bai halako 
ekimenak abiarazteko, nola elkarrizketarako eta adiskidetze sozialaren aldeko lanerako 
gune propioak sortzeko. 
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Bake prozesuaren testuingurua

Azken urteetan euskal gizartea pertsona guztien Giza Eskubide guztien errespetuan eta 
barne-hartzean oinarritutatko bizikidetza baketsua eraikitzeko helburura gerturatu du-
ten hainbat gertaera jazo dira.

Duela hiru urte, Aieteko Nazioarteko Konferentzian nazioarteko buru ezagunek egin-
dako deiaren ondoren, ETAk bere ekintza armatuaren amaiera adierazi zuen. 2012ko 
udaberrian, Sorturen estatutuen aurkezpenaren ondoren, non esplizituki indarkeria 
eta terrorismoa errefusatzen ziren, Auzitegi Konstituzionalak alderdi politiko berri hori 
legeztatu zuen, ilegalizazioek markatutako urte askori amaiera emanez. Azkenik, eta 
berriki, Europako Giza Eskubideen Auzitegia “Parot doktrina” delakoaren aurka agertu 
zen, presoen Giza Eskubideak ere errespetatu beharreko printzipioa finkatuz. 

Orain bake prozesuaren errotzea bultzatzeko baldintzak ematen diren aro berri baten 
hasieran aurkitzen da bake prozesua: EPPK-k, komunikatu baten bidez,  gizarteratze 
prozesua lege-baliabideak erabiliz, era mailakatuan, konpromiso indibidualetan oina-
rrituz eta zentzuzko denbora tarte batean burutzea onartu zuen. Gainera, eszenatoki 
berriarekiko bere erabateko konpromisoa eta iraganean erabilitako moldeari uko egiten 
ziola azpimarratzen zuen eta eragindako mina aitortzen zuen. Bestalde, ETAk bere 
egitura militarrak desegiteko aurtengo uztailean iragarritako erabakia indarkeriaren 
amaiera errotzeko pauso positibo bat da.

Bizikidetzaren arloan, iraganari heltzeko zailtasunek dirauten arren, itxaropentsu 
agertzeko moduko ekimen garrantzitsuak ezagutu dira: Glencree esperientzia, zeinak 
biktima anitz eta ezberdinak bildu zituen, edo zenbait udalerritan bizikidetzaren edo 
memoriaren alde hasiberri diren ekimen bateratuak. Halaber, Eusko Jaurlaritza Bake 
eta Bizikidetza Plana garatze hasi da jada eta azpimarratu beharra dago egun 1978az 
geroztik izandako polizia gehiegikerien biktima izandakoen aitortzarako dekretua 
prestatzen ari dela eta torturarekin zerikusia duen guztia argitzeko txosten bat egiteko 
agindu duela. 

Azkenik, nabarmena da azken urteotan bizikidetza hobetu egin dela: mehatxupean zeu-
denek ez dute bizkartzainez lagunduta joan beharrik, estortsioa guztiz amaitu da, ia ez 
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dago kale borrokarik eta adiskidetze eta elkar-onarpen ekitaldiak biderkatu dira. Aldi 
berean, azken inkesten arabera, herritarren %70 baino gehiago garaile eta garaiturik 
gabeko amaiera baten alde agertzen da, ETAren desarme eta desagertzea eskatzen du, 
biktima guztien aitortza babesten du, presoak gerturatzearen alde agertzen da eta era-
gindako minaren aitortza desiragarritzat jotzen du.

Guzti hori dela eta, Foro Sozialaren erakunde sustatzaileek ekimen honen aurkezpe-
nean agertu zuten bezala, bake prozesuak dituen erronken aurrean, ideia berriak behar 
dira, eta gizartearen parte-hartzea bake prozesua errotzen lagunduko duten irtenbideak 
topatzeko bide garrantzitsu bat da. 
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“Hitzorduak” 
ekimenaren deskribapena

Hitz egiteko ordua da. Entzuteko ordua da. Parte hartzeko ordua da. Horiek dira ekimen 
hau abiarazten duten hiru printzipio nagusiak. 

Hitz egiteko ordua da, bakearen errotzeak gizarte bezala bizikidetza eraikitzeko aurre 
egin beharreko erronkei buruz pertsona guztiek, alderdi sozial eta politiko guztiek, bere 
iritzia eman ahal izateko aukerak egotea eskatzen duelako. 

Entzuteko ordua da, bizikidetzak alderdi sozial eta politiko guztien integrazioa eskatzen 
duelako eta elkar entzutea lehen pausoa delako “bestearen” ideia eta proposamenak 
errespetatu eta ulertzeko eta modu horretan gizarte bezala batzen gaituena identifika-
tzeko. 

Parte-hartzeko ordua da, bake prozesuak topatzen dituen zailtasunen aurrean, herrita-
rren parte-hartzea oztopoak gainditzeko bidea delako. 

Hortaz, “Hitzorduak” ekimenak herritar guztientzako gune bat eskaini nahi izan du, 
konfiantzarekin hitz egin ahal izateko eta iritzi ezberdinak entzun ahal izateko gune 
seguru bat, alegia. Guzti hori ezberdinen arteko topaketarako guneak sustatzeko ideia-
rekin eta bake prozesuan aurrerapauso berriak ahalbidetuko dituzten adostasunak 
definitzen joateko lanean aritzeko ideiarekin.
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Hitzorduen helburuak

Helburua pertsona ezberdinak biltzea izan da, askotariko usadio politiko eta alderdi 
sozialetakoak, Foro Sozialaren gomendioetan jasotzen diren funtsezko gaiei buruz kon-
fiantzarekin eta segurtasunarekin hitz egin eta gogoeta egin ahal zezaten.

Gune horietako bakoitzean Foro Sozialaren gomendioetan jasotako gai bat jorratu da, 
gai horretan sakontzeko, iritzi ezberdinak ezagutzeko eta proposamenak errealitateetan 
gauzatzeko ideia berriak sortzen joateko aukera emanez.

Formatua

Ekimen hau hainbat solasaldiz osatu izan da. Parte-hartzaile kopurua mugatua izan 
da. Solasaldi bakoitzean gehienez 30 pertsonek eman zezaketen izena. Gonbidatuta-
ko hizlariak gaiari sarrera ematen zion eta gero bertaratutakoen iritzia jasotzeko tartea 
zabaltzen zen. 

Solasaldia amaitu ondoren, parte-hartzaileek ebaluazio-galdetegi batzuk bete zituzten. Eba-

luaketa horietatik ekimen honi buruzko zenbait ondorio interesgarri atera ahal izan dira.
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Burututako solasaldiak

1.    “Egia eta biktimen aitortza”
Hizlaria: Gorka Landaburu
Urtarrilak 22, asteazkena
Gasteiz (El Campillo gizarte etxea)

2.   “Presoen gizarteratzea”
Hizlaria: Karlos Ioldi (Harrera)
Urtarrilak 23, osteguna
Donostia (Aiete Jauregia)

3.    “Berradiskidetzea”
Hizlaria: Juan Mari Uriarte gotzaina
Urtarrilak 29, asteazkena
Bilbo (Lokarriko egoitza)

4.    “Egia eta biktimen aitortza”
Hizlaria: Iñaki García Arrizabalaga (ETAren 
biktima)
Urtarrilak 30, osteguna
Iruñea (Hiru Errege Hotela)

5.    “Giza eskubideak: bermeak”
Hizlaria: Andrés Krakenberger (Argituz)
Otsailak 5, asteazkena
Bilbo (Lokarriko egoitza)

6.    “Egia eta biktimen aitortza”
Hizlaria: Iñaki Garcia Arrizabalaga (Terroris-
moaren biktima)
Otsailak 18, asteartea
Zizur Nagusia (Kultur Etxea)

7.    “Giza eskubideak, eskubide zibil eta politikoak”
Hizlaria: Zigor Olabarria (Eleak mugimendua)
Otsailak 25, asteartea
Iruñea (La Hormiga atómica – Katakrak)

8.   “Presoen gizarteratzea”
Hizlaria: Jesús Loza (Nanclares Bidearen koor-
dintzatzailea Euskadin 2009-2012)
Otsailak 25, asteartea
Gasteiz (El Pilar Gizarte Etxea)

9.    “Memoria, adostasuna: Bake Plana”
Hizlaria: Jonan Fernandez (Eusko Jaurlaritza-
ko Bake eta Bizikidetzarako idazkaria)
Martxoak 3, astelehena
Donostia (Liburutegi Nagusia)

10. “Preso eta atxilotuen egoera”
Hizlaria: Oihana Barrios – Jaiki Hadi 
Martxoak 17, astelehena
Iruñea (La hormiga atómica-Katakrak)

11. ““Polizi eredua aro berriaren aurrean”
Hizlaria: Jesus Uribe (ErNE)
Martxoak 18, asteartea
Bilbo (Lokarriren egoitza)

12. “Egia eta biktimen aitortza”
Hizlaria: Axun Lasa (GALen biktima)
Martxoak 20, osteguna
Donostia (Liburutegi Nagusia)

13. “Presoak eta Giza Eskubideak. Egungo egoera
  eta etorkizuna”

Hizlaria: Jon Mirena Landa
Martxoak 25, asteartea
Bilbo (El Karmelo eliza)

14. “Giza eskubideak. Torturaren prebentzioa”
Hizlaria: Lorea Bilbao (TATeko kidea)
Martxoak 26, asteazkena
Gasteiz (El Pilar Gizarte Etxea)
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15. “Berradiskidetzea. Egia eta biktimen aitortza”
Hizlaria: Pili Zabala(GALen biktima)
Martxoak 26, asteazkena
Portugalete (Hotel Puente Colgante)

16. “Berradiskidetzea. Egia eta biktimen aitortza
Hizlaria: Cristina Sagarzazu (ETAren biktima)
Apirilak 2, asteazkena
Galdakao (Gandasegi eskola)

17. “Adostasunak landu”
Hizlaria: Julen Mendoza (Errenteriako alkatea)
Apirilak 10, osteguna
Bergara (Bergarako Kulturetxea)

18. “Errenteriako Eraikiz ekimena. 
 Azalpena eta balorazioa”

Hizlaria: Julen Mendoza (Errenteriako alkatea)
Maiatzak 6, asteartea
Hernani (Biteri Kultur Etxea)

19. “Komunikabideen papera berradiskidetzean 
 eta errelatoaren osaketan”

Hizlaria: Xabier Lapitz 
(Onda Vasca-Noticias taldeko kazetaria)
Maiatzak 22, osteguna
Bilbo (Lokarriren egoitza)

20. “Preso eta iheslarien gizarteratzea erraztea”
Hizlaria: Xabier Etxeberria Zarrabeitia 
(Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide 
Penaleko irakaslea)
Maiatzak 22, osteguna
Donostia (Larrotxene Kultur Etxea)

21. “Elkarrizketa, bizikidetza eta berradiskidetzea”
Hizlaria: Galo Bilbao 
(Glencree esperientziako dinamizatzailea)
Maiatzak 27, asteartea
Bilbo (El karmelo eliza) 

22. “Berradiskidetzea. Egia eta biktimen aitortza”
Hizlaria: Iñaki García Arrizabalaga 
(Terrorismoaren biktima)
Maiatzak 30, ostirala
Auritz-Burguete (Kultur etxea)

23. “Tortura iraganean eta orainean 
  eta prebentziorako mekanismoak”

Hizlaria: Pako Etxeberria 
(Auzitegi-antropologoa)
Ekainak 4, asteazkena 
Bilbo (La Bolsa kultur etxea)

24. “Giza Eskubideen egoera eta bake prozesua”
Hizlaria: Garbiñe Biurrun 
(Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagu-
siko Gizarte Arloko presidentea)
Ekainak 9, astelehena
Iruñeko Sanduzelai auzoko Karrikagunea

25. “Bizikidetza eraiki”
Hizlaria: Jexux Mari Mujika
Ekainak 18, asteazkena
Tolosa (Kultur etxea)

26. “Bake prozesuaren egungo egoera”
Hizlaria: Ramón Zallo 
(EHUko komunikazio irakaslea)
Ekainak 24, asteartea
Vitoria-Gasteiz (El Pilar Gizarte Etxea)
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Zenbakitan

26 solasaldi

60 elkarrizketa-ordu baino gehiago

6 hilabete

11 herri
Bilbo (Santutxu, Alde Zaharra, Abando), Zizur, Portugalete, Gal-
dakao, Bergara, Hernani, Donostia (Aiete, Alde Zaharra, Intxau-
rrondo), Auritz-Burguete, Iruñea (Ensanche, Alde Zaharra, Sandu-
zelai), Tolosa, Gasteiz

800 partaide inguru

22 pertsona bere esperientzia partekatzen
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Ekimenaren balorazioa
Irakaspenak eta gakoak
Ekimen honen balorazio orokorra benetan positiboa da: banatutako ebaluazio galde-
tegietan parte-hartzaileen ia %90ek solasaldia ona edo bikaina izan zela zioten. Plan-
teamendu eta antolaketari dagokionez xumea den ekimen batek topaketa, elkar-entzute 
eta elkarrizketarako guneak sortzearen garrantzia erakutsi du. 

Ebaluaziorako galdetegietan egiten zen galderetako batek solasaldia eguneroko bizi-
tzan lagungarria izan zitekeen planteatzen zuen. Erantzunak ere oso esanguratsuak 
izan dira. Parte-hartzaileen %90ek baino gehiagok baietz erantzun diote (nahiko balio-
garria edo oso baliogarria).

Baieztapen hauek sostengatzen dituzten argudioak izan dira interesgarriena: bes-
te ikuspuntu ezberdinak ezagutzea nabarmendu da, bai landutako gaiari dagokionez 
nola beste parte-hartzaile batzuek azaldutako iritziei dagokionez. Dagoenekoz nahikoa 
ezagututzat jotzen zituzten gaiei buruzko ikuspuntu eta informazio berriak ere balora-
tu dira. Azpimarratu beharra dago baita ere norbere jarreretatik urrunago zeuden beste 
jarrerenganako ulermena sortu dela eta esandakoetako batzuk norbere planteamenduei 
buruzko hausnarketa egitera gonbitadu dutela. “Elkar-entzutea eta errespetatzea” izan 
dira gehien errepikatu diren kontzeptuetako bi. Labur esanda, ekimen honek bakeari 
eta bizikidetzari gehien lagun diezaieketen jarrerak piztea lortu du.

Ekimen honen baliagarritasunari buruzko gakoak parte-hartzaileek berek adierazi 
dituzte: 

1. Hizlari bezala aritu diren pertsonak: bere esperientzia, bere ezagutza, gaia azaltze-
rakoan agertutako lasaitasuna eta, bereziki, bere humanitate eta gertutasuna nabar-
mendu dira.

2. Errealitatearen beste ikuspuntu batzuk ezagutzeko aukera:  lehen eskuko zuzeneko 
testigantzak entzuteak edo aditu baten mintzaldia entzuteak, alde batetik, eta solasaldi 
bitartean beste parte-hartzaile batzuek esandakoek, bestetik, gai bakoitzaren inguruko 
mapa zabalago bat erakustea lortu dute.

3. Eztabaidatutako gaiari buruzko informazio argia eta zuzena: datu berriek, aldez 
aurretik ezagutzen ez ziren xehetasunek eta analisi sakonagoek eztabaidatu diren gaien 
inguruan barneratzea ahalbidetu dute. 

4. Parte-hartzaileen aniztasuna: neurri batean edo bestean, solasaldiak ezberdinen 
arteko topaleku bat izan dira, beste jarrerengana gerturatzeko edo beste jarrera batzuk 
ulertzeko gune seguru bat.
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5. Eta batez ere, zintzotasun, errespetu, irekiera, askatasun eta lasaitasun giroa, non 
itzulinguruka ibili gabe hitz egin ahal izan den. 

Partehartzaileei ere etorkizuneko solasaldiei begira emaitza posibleei buruz galdetu 
zitzaien:

•  Parte hartu zuten pertsona ia guztiek solasaldia bizikidetzarentzako ona izan zela 
agertu zuten, baita bake prozesuarentzako ere. 

•  Halaber, ia bertaratutako guztiek solasaldiaren ondoren ideiak argiago zituztela 
adierazi zuten eta beste pertsona batzuen ideiak zertxobait edo askoz hobe uler-
tzen zituztela.

•  Azkenik, %97 batek pertsona bakoitzak bizikidetzaren hobekuntzarako bere ekar-
pena egin dezakeen uste osoa agertu zuen.

Amaitzeko, eta interes gehien pizten zuten gaiak zeintzuk ziren antzemateko helburua-
rekin, gai horietan sakontzen jarraitzeko, beste solasaldi batzuetan zein gai lantzea 
gustatuko litzaiekeen galdegiten zen.  

Jasotako erantzunen arabera, interes gehien pizten zuten gaiak iraganari nola aurre 
egin eta etorkizuna nola eraiki, gai horiekin lotura zutenak ziren: bizikidetza, eragin-
dako kaltearen aitortza, memoria eta errelatoa, biktimen sufrimendua eta barkamena, 
justizia trantsizionala eta Giza Eskubideetan hezkuntza izan ziren nabarmendutakoak. 
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Aurkezpenetatik ateratako ideiak
Hizlari bezala parte hartu duten pertsonen mintzaldietan adostasunik topatzeko asmo-
rik gabe, bakoitzak bere bizipena, bere esperientzia pertsonala edo bere ezagutza bere 
ikuspuntu propiotik agertu baitu, azalpen ezberdinetan indarrarekin agertu diren zen-
bait ideia komun topatzea posible da.

Egia eta biktimen aitortza
Ideologia ezberdinetatik etorritako hainbat pertsona izan dira ekimen honetan parte 
hartu izan dutenak bere testigantzaren bidez. Ezaugarri komun bat partekatzen dute 
guztiek: guztiek bere sufrimenduaren historia modu ireki eta zintzo batean agertu dute 
eta sendotasun pertsonal handia agertu dute bere bizitzekin aurrera egiteko jasandako 
sufrimenduaren ondoren. 

Bere mintzaldietan errepikatu izan diren zenbait ideia jasotzen dira jarraian: 

•  EBiktima guztiak aitortzea ezinbestekoa da. Egun asimetria nabaria dago gai honi 
dagokionez. 

•  Gertatutakoaren egia argitu behar da: biktimen eskubide bat da. Agian ez da posible 
errelato partekatu bat egitea, baina ezinbestekoa da errelato guztiak ezagutzea. 

•  Biktimek justizia izateko eskubidea dute. Inpunitatea onartezina da. 

•  Biktima guztiek ez dute barkamena exijitzen. Baina eragindako mina onartzea oi-
narrizkoa da. 

•  Biktimak entzun eta errespetatu behar dira eta beraiekiko enpatia sortu.

•  Komunikabideek biktimei hitza eman behar diete modu zuzenean, iritzi anitzentzako 
guneak ireki behar dituzte eta gizartearen parte hartzerako bide izan behar dute. 

•  Ezberdinen arteko elkarrizketa, aniztasunari errespetua eta bizikidetza errazteko 
elkarrizketa guneak sortzea funtsezkoa da. 

•  Gertatutakoaren memoriak sufrimendu hau errepikatzea sahiestuko du. Horrega-
tik, garrantzitsua da bake kulturan hezitzea. 

•  Gorrotoa atzean uztea eta etorkizunera begiratzea beharrezkoa da.
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Presoen itzultzea
Gai honekin lotuta parte hartu duten pertsonek perspektiba ezberdinetatik egin dute. 
Horregatik, irizpide komun batzuk ezartzea posible ez bada ere, presoen aferan lagun 
dezaketen zenbait jarraibide agertu dira.

•  Gizarteratzea preso guztien eskubide bat da eta lortu behar den helburua da. 

•  Presoekin, bere familiekin eta ingurukoekin lan egitea funtsezkoa da kartze-
lan egon eta geroko bizitza prestatzeko.

•  Gizarteak ez errepikatzeko bermea eta indarkeriari uko egitea behar du eta 
egindako mina aitortzea.

•  Presoen egungo egoera aldatu daiteke indarrean dagoen legedia errespeta-
tuz. Oinarrizko irizpidea presoen Giza Eskubideen errespetua  eta salbues-
pen neurriak deuseztatzea izan behar da. 

•  Gizarte-pedagogia handia egin behar da gai honen inguruan. 

Giza Eskubideen bermea
Giza Eskubideek pertsonen bizitzaren alde anitz barne hartzen dituzte. Gai honetan adi-
tuak direnek bake prozesuarekin zerikusia dutenetan jarri dute arreta.

•  Giza Eskubideak bizikidetzaren oinarria diren funtsezko printzipio parteka-
tuak dira. Gertatutakoaren neurria hartzeko erreferentzia nagusia izan behar 
dute, baita etorkizuari aurre egiteko ere. 

•  Giza Eskubideen babesa momentu zail batean dago. Egungo krisi ekonomi-
koa bere bermearengan serioski eragina izaten ari da. 

•  Giza Eskubideen urraketa guztiak aitortuak eta konponduak izan behar dira. 

•  Konpondu gabeko arazo bat dago: tortura. Istanbulgo Protokoloa bezalako 
mekanismoak daude, ez direnak aplikatzen ari. 

•  Eskubide zibil eta politikoak urratzen dituzten salbuespen legeak indargabe-
tzea beharrezkoa da. 

•  Segurtasun indarren kontrolak Giza Eskubideekiko errespetu handiagoa 
bermatuko luke. Kontrolerako mekanismo independenteak ezartzea eta poli-
ziaren jokabide protokoloak sortzea izan litezke bideak. 

•  Giza Eskubideen errespetuaren kulturan sozialki sakondu beharra dago. Gi-
zartearen konpromiso zabala behar da.
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Adostasunak
Bake prozesua bultzatzeko Foro Sozialaren Gomendioek bake prozesuaren erronka 
nagusiei heltzeko oinarrizko adostasunak lortzearen garrantzia nabarmentzen dute. Ho-
nen aurrean, adostasun horiek nola landu behar diren ulertzen lagun dezaketen zenbait 
ideia sortu dira:

•  Ezinbestekoa da iraganaren atala ixtea baina akatsak etorkizunean ez errepi-
katzeko moduan egin behar da. 

•  Adostasunak lantzeko orduan bi gako garrantzitsu daude: autokritika eta 
aldeen arteko konfiantza sortzea. 

•  Gizarteak adostasunen gauzatzea bultzatzeko aurrea hartu behar du. Gizar-
tearen eskakizun bat izan behar da. 

Adituek egindako zenbait proposamen
•  Egiaren Batzorde bat eratzea

•  Giza Eskubideen Lege bat egitea Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidea-
ren irizpideekin. 

•  Istanbulgo Protokoloa aplikatzea torturari dagokionez

•  Euskal Segurtasun Batzorde bat sortzea

•  Legea aldaketak egitea salbuespen legeak deuseztatze aldera, eskubide zibil 
eta politikoak sustatzeko. 

•  Botere judizialaren independentzia bermatzen duten mekanismo bereziak 
sortzea

•  Erakundeek proposatutako topaketa ekimenak sortzea: “bake harizpiak”

•  Bakearen eta bizikidetzaren alde diharduten elkarteetan parte hartzea sustatzea

•  Bake kultura sustatzen ahalegintzea
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Mina partekatzeak batu egiten du (Axun Lasa)

Itxaropen hautsiezin bat behar da (Uriarte apezpikua)

Kalea erabakitzeko gune bezala erabili behar da (Zigor Olabarria)

Gatazkak konpontzeko prozesuak ez dira linealak (Jon Mirena Landa)

Orria pasatu beharra dago, baina aldez aurretik orria irakurri 
behar da (Gorka Landaburu)

Gizatasuna injektatu beharra dago (Iñaki Garcia Arrizabalaga)

Autokritika askatzailea da eta sustatu behar da (Jonan Fernandez)

Etsaia garaitzeko denak ez du balio (Lorea Bilbao)

Prozesua desblokeatzeko bide bakarra gizarte zibilaren exijen-
tziatik etorriko da (Julen Mendoza)

Giza Eskubideek gertatutakoaren neurria ematen dute eta egoera-
tik ateratzeko gakoa dira (Garbiñe Biurrun) 

Giza Eskubideetatik posible da biktima guztiak modu barne-har-
tzailean eta, aldi berean, modu ezberdinean aitortzea (Galo Bilbao)

Komunikabideek bakearen aldeko eragile sozialak bezala jardun 
dezakete (Xabier Lapitz)

Bidezko kausa bat ezin da metodo bidegabeak erabiliz defendatu 
(Pili Zabala)

Nabarmendutako esaldiak
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Ondorioa: 
bizikidetza errotzen ari da
Argitalpen osoan zehar seinalatu den bezala, Hitzorduak ekimena bizikidetzarako eta 
gizarte adiskidetzarako ekarpen positibo bat izan da. Hala ere, balorazioak, datuak eta 
iritziak ez dira esperientzia honek benetan zer suposatu duen islatzeko gai. Zaila da to-
paketa horietako askotan sortu den “magia” igortzea.

Esperientzia honek iraun duen sei hilabete hauetan, ETAren biktima batek bere espe-
rientzia partekatu ahal izan du polizia gehiegikeriaren biktima izan direnekin, baita 
sufrimendu hori ulertu eta lagundu ere; GALen biktima baten senide batek barkamen 
hitzak entzun ahal izan ditu erakunde parapolizial horren gehienezko jarduera garaietan 
kargu politiko garrantzitsu bat zuen pertsona baten ahotik; tortura sufritutako pertso-
nek Ertzaintzaren ordezkariekin hitz egin ahal izan dute; solasaldiak amaitzerakoan ere 
une hunkigarriak eman dira, gizatasun eredu horien lekuko izan zirenen oroitzapenean 
geratuko direnak. 

Guzti horrek erakusten du ez bakarrik desberdinarekiko eta aniztasunarekiko errespe-
tuan, elkarrizketan, elkar-entzutean eta enpatian oinarritutako bizikidetza bat posible 
dela, baizik eta jada sozialki errotzen ari dela. Egunez egun, eguneroko keinuekin, ere-
mu politikoan edo komunikabideetako titularretan ikusi ahal dena baino askoz aurrera-
go joaten ari da gizartea. 

Hitzorduak ekimena tresna bat gehiago izan da. Jada errealitate bat dena ikusgai egitea 
ahalbidetu duen bidea, alegia (auzo bakoitzean, herri bakoitzean, aurrez aurreko topa-
keta bakoitzean beste bide batzuk egon diren eta dauden bezala).

Oraindik iraganari heltzeko lan asko dago egiteko, baina topaketa, elkarrizketa eta en-
patia honezkero bizikidetzaren bidea erakusten hasi dira. Gizarte bezala gure ardura da 
bakea, ezberdintasunen errespetua eta etorkizuna modu baketsuan eraikitzeko nahia 
hemendik aurrera indar eta motor izateko lan egitea.


