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Larunbata, 2016ko irailaren 24a

nuaren edozein jarduera». Elka-
rrekin Podemosek, berriz, «bake
positiboa» eta «bizikidetza in-
klusiboa» jarri ditu xede. 

Hiru alderdi horien artean al-
deak badauden arren, programak
ikusita, PSE-EEren eta PPren po-
sizioak dira ezberdinenak. PPre-
na, batez ere. Arantza Quiroga
idazkari nagusiaren dimisioak
erakutsi zuen zailtasunak dituz-
tela posizio horretatik ateratzeko,
alderdiko zenbaitek, agian, hala
nahi izan arren. Egoera hori ondo
islatu zuen ETB2ko eztabaidan El-
karrekin Podemoseko Pili Zaba-
laren —GALek torturatu eta hilda-
ko Joxi Zabalaren arreba da— eta
Alfonso Alonso PPko lehendaka-
rigaiaren arteko isiluneak.

LEGEALDI BERRIAN, ZER?

Hor egon liteke legealdiko gakoe-
tako bat: PPk leunduko ote duen
jarrera, behintzat, alderdien elka-
rrizketa gune batean parte har-
tzeko. Eta horrekin lotuta, izan li-
teke beste ardatz bat ere: «Auto-
kritika». Gainerako alderdiek,
bakoitzak bere eran, ETAri bu-
ruzko autokritika gehiago eskatu
diote ezker abertzaleari —EH Bil-
duri ere bai zenbaitek—. Ikusteko
dago, beraz, bi alderdi horiek zen-
bateraino izango diren traba bizi-
kidetzaren arloan hasitako bide-
an aurrera jarraitzeko. EH Bilduk
hala jaso du programan: «Memo-
riari buruzko neurriek, iraganari
buruzko kontakizun edo irakur-
keta jakin bat inposatzeko baino,
interpretazio kritiko batean oina-

rrituta etorkizunerako proiekta-
tzeko balio behar dute».

Beste autokritika bat ere egon
da kanpainan, torturen inguruan.
EAJren Gipuzkoako zerrendabu-
ru Joseba Egibarrena izan da:
«Aitortzen dut, pertsona eta ar-
duradun politiko gisa, ez dudala
behar bezala erantzun momentu
horietan», esan zuen Donostian
egindako jardunaldi batzuetan,
Garaegunkariak jaso zuenez.

Zer egina bada. Omenaldi, bik-
tima zerrenda, elkarrizketa espa-
rru eta legeetako gabeziak osatze-
ko balioko ote du legealdiak? 
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EHUko Giza Eskubide eta Botere Publikoen 
Katedraren zuzendaria

Bizikidetza: ikuspegi
orohartzailea
gorantz

H
auteskundeak ate-jo-
ka ditugu. Hortaz, ba-
lantzea egiteko une
egokia da, hark aldi

berean hurrengo legegintzaldira-
ko errepide-orri moduan balio
dezakeelakoan. Bizikidetzaz edo
berradiskidetzeaz ari bagara, uga-
ri dira, oso ugari, kontuan eduki
beharreko alderdiak, baina, orain
eta hemen, indarkeria politikoa-
ren inguruan lotutakoetariko ba-
tzuez besterik ez gara arituko.

Jakina da indarkeria politikoak
gure herrian bai giza eskubideen
urraketa larriak bai terrorismo
delitu larriak ere utzi dituela.
Urraketok eta delituok mota des-
berdinetako biktimak sortzeare-
kin batera, mota desberdinetako
egileak dituzte atzean, eta gizar-
tearentzako kalte anitz ere dakar-
tzate. Eta horrek guztiak zatika,
estrategia berezituak; eta zatika,
komuna behar duen estrategia
jakin bat ere eskatzen ditu, azken
hori –estrategia komuna- hu-
rrengo era batera laburbildu lite-
keena: giza eskubideen kultura
eta estandarrak berrezarri behar
dira, indar handiagoz, gure gizar-
tean eta erakundeetan areago
errotzekotan.

Horretarako, hiru dira jorratu-
ko ditudan gako estruktural na-
gusiak: giza eskubideei ekiteko
erakudentzea (1), nazioarteko
giza eskubideen estandarrekiko
lotura (2) eta, azkenik, gai espezi-
fiko bakar bat: giza eskubide eta
bake-hezkuntzaren egoera (3).

1. Erakundetzea. Giza eskubide-
ak serio hartzekotan, bultzada
instituzionala behar da. Euskadi
mailan, Eusko Jaurlaritzari lider-
goa dagokio, eta horretan bake
eta bizikidetza idazkaritza oroko-
rra lehenengo aldiz sortu izana
oso positibotzat jo behar da. Idaz-
karitza orokorrak, lehendakari-
tzan izanik, ezin hobeto bete de-
zake bere erronka gaiotan: bul-
tza-lana eta koordinazioa; lan
eragingarria eta sinbolikoa batera
zabaltzea. Gainera, horren buru

pertsona independente bat jarri
izana: alegia, alderdi jakin bateko
kidea ez dena eta gaiotako exper-
tise (jakintza berezitua) baduena
ere gauza onak dira. Gainera, Go-
gora Memoriaren, Bizikidetzaren
eta Giza Eskubideen Institutua
ere sortu da, iraganeko politikei
ekiteko betiere giza eskubideen
ikuspegi orohartzailea galdu
gabe.

2. Nazioarteko giza eskubideen

estandarren moldea. Nazioarte-
ko zuzenbideak giza-eskubideen
gobernu-plana eskatzen du, mo-
du sistematikoan estandarrok
sustatzeko. Eta halakoa aurkeztu
zen, legegintzaldiaren hasieran.
Hori berez ere berri ona da. Gogo-
ratu beharra dago, esaterako, Es-
paniako Gobernuak behin baka-
rrik aurkeztu duela halakorik,
Zapatero presidentearen garaian.
Euskadin halako ohitura jator eta
halabeharrezkoa Ibarretxe lehen-
dakariaren garaitik aurrera mar-
txan jarri zen. Baina plana ez da
bakarrik «gure» indarkeria poli-
tikoan monografikoki oinarritu
behar. Torturari, erailketa politi-
koek, zauritutakoek, mehatxuek,
adierazpen-askatasunaren aur-
kako erasoek, eta abarrek, utzi
duten drama, min eta arrastoei ez
zaie komeni aurre egitea, zerbait
bakana balitz bezala. Gure gizar-
tean bestelako giza eskubideen
urraketa ere bada, noski, eta ho-
rren filosofiak «zatiezintasuna»
eta «unibertsaltasuna» eskatzen
ditu: alegia, dena batera landu be-
harra dago nahiz eta gero, alor ba-
koitzean, neurri berezi eta arlota-
koak ere hartu. Hurrengo lege-
gintzaldi bati begira, horren ha-
sieratik, Giza Eskubideen Plana
beharko luke gure herriak: indar
politikoak ez ezik, gainerako es-
kubide politiko, zibil, sozial, eko-
nomiko eta kultur arlokoak ere
barne hartzen dituena. Eusko
Jaurlaritzak giza eskubide guztiak
batera begi bistan eduki, sustatu
eta hobetu beharko lituzke, agiri
publiko bakar eta bateratuan.

3. Giza eskubide eta bake hez-

kuntza. Aurreko lerrokadan azal-
dutakoaren garrantzia, alegia,
giza eskubideen politika publikoa
errotik orokortu beharra, bake
hezkuntzarekin harremanetan
agian argien justifika liteke.
2000ko hamarkadatik aurrera
presio politikoa sortu zen, bikti-
mak eskoletara eramateko: hain
zuzen ere, batzuen aldetik terro-
rismoaren biktimei buruz –ez
«bestelakoei» buruz- esanbidez
ari zirela. Horrek polarizazio poli-
tikoa hezkuntza alorrera eraman
zuen, gaia neurri handi batean
pozoinduz. Horren aurreko eran-
tzuna bake eta giza eskubideen
hezkuntza plana egitea izan zen,
Nazio Batuetako erakundeek, goi
mailan, goraipatzeaz gain, jar-
duera eredugarritzat ere modu
ofizialean jo zutena. Plan honen
apustua zera izan zen: giza esku-
bideen hezkuntzari heltzeko
dena —ez bakarrik biktimak eta
horien lekukotzak— landu behar
zela. Dena: hau da, giza eskubide-
en bloke osoa, giza eskubideen
kulturaz blai izan gaitezen. Indar-
keria politikotik hastea eta, ho-
rren barruan, biktimen lekuko-
tzak lehenestea, ez zen egokiena.
Ez, behinik behin, polarizazio po-
litikoa mantentzen zen bitartean.
Lehenengo bake eta giza eskubi-
deen planaren (2008-2011) filoso-
fia horrek, ordea, ez zuen segida-
rik izan PSE Euskadiko alderdi
sozialista lehendakaritzara heldu
zenean. Ondorioz, bake hezkun-
tza maila sinbolikoan presente
egon arren, errealitatetik neurri
handi batean desagertu egin zen.
Azkeneko legegintzaldian, EAJ
berriro ere gobernuan, bake hez-
kuntzari heldu zaio. Baina, nire
iritzi apalean, biktimen progra-
mak lehenetsi dira ikuspegi oro-
korraren kaltetan. Egoera berrian
izanik, polarizazio politikoa inda-
rra galtzen ari da, biktimen leku-
kotzen programak egingarriak
dira eta fruituak ematen ari dira,
duda barik. Baina, hurrengo lege-
gintzaldi bati begira, bake eta giza
eskubideen hezkuntza plana in-
dar handiagoz nazioarteko mol-
detara itzuli beharko litzateke,
estrategia orohartzaileagoz, hez-
kuntza formala, ez-formala eta
informala barne harturik.

Azken hausnarketa. «Gure»
giza eskubideen politika publiko-
etatik giza eskubide guztien poli-
tiketara pasatu beharra dago
modu argi eta esanbidezkoan.
Hori, gainera, indarkeria politi-
koari lehentasuna kendu ez, bai-
zik eta horri ekiteko estrategia
zentzuzko eta eragingarriena
izango delako.
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NEURRI BATZUK 

Indar politikoek biktimen eta

bizikidetzaren arloan proposa-

tu dituzten neurri batzuk:

EAJ 

Memoria historikoa. Egiaren

mapa egiteko, 1936-1978 aldi-

ko giza eskubideen urraketen

txosten oinarria osatzea.

Biktimak. «Errepresio bide-

gabea jasan duten Biktimak

Aintzat Hartu eta Ordaintzeko

Legea bultzatzea».

Bizikidetza Foroa. «Bizikide-

tza eta giza eskubideen gaine-

ko foro bat sortzea».

EH Bildu

Memoria historikoa. Euskal

Lege bat onartzea, «egiaren

prozesua adabakien pilatze

kaotiko bat» izan ez dadin.

Egiaren Batzordea. Ekinbi-

deak bateratzeko batzorde bat

sortzea, «egia osoa ezarri eta

urraketa ororen biktimak eza-

gutu eta aitortzeko».

Genero ikuspegia. «Egia eta

justiziaren aldeko borrokan

genero ikuspegia sartzea».

PSE-EE

Memoria «inklusiboa». «Bik-

tima guztiak» aitortu eta erre-

paratzea, «baina nahasi gabe,

eta biktimazioaren arrazoietan

paralelismorik egin gabe».

Topaketak. «Ezberdinen arte-

ko topaketak bultzatzea».

PP

Kontakizuna. «Gertatutakoa-

ren egia historikoa ezartzea»,

Terrorismoaren Biktimen Oroi-

menezko Zentroaren bidez.

Elkarrekin Podemos

Memoria historikoa. «Gerra

Zibileko eta Frankismoko bik-

timen erreparazioan eta aitor-

tzan ekitatea» bultzatzea.

Biktimak. «Biktima guztien ai-

tortza sozial eta instituzionale-

rako prozesuan sakontzea».

«Biktima hezitzaileen proiek-

tua» zabaldu eta indartzea.

Genero ikuspegia. 1960tik

honako giza eskubide urrake-

tak genero ikuspegiz ikertzea.


