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Argazki bat
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horren begirada mesfidati eta samurrean, ez daukat kasik argazki paper
hori besterik garai haietatik, amak
egindako jertse gorria, praka motzak,
unduaren iluntasun opakoan
etxe aurreko parkean nago, harri koxargia bilatu nahi izaten du batek,
korretan, hatza daukat ezpain ertzean,
eta batzuetan, eman egiten diote
zer gertatzen ari den jakin nahiko banu
argazkiek. Hor dauka, esate baterako,
bezala, kamerari begiratu diot, abisu
bere txikitako argazkia, ondo gordeta.
emango zidaten, ba ote nekien jada
Noizean behin tiraderatik atera, eta
batek beti posatzen duela kamera
begira egoten zaio. Ez du galdetzen
aurrean, ezin nuen jakin, hiru urte
zeinek, non, noiz, nola egin zuten
pasatxo dauzkat hor, hiru urte,
argazkia, behin baino gehiagotan
nola berreraikiko nuke iragana
galdetu du, askotan esan diote,
argazkirik gabe, nola neure
berdin dio, ez du galdetzen zergaburua, argazki bat da garai hartik, zer esan nahi zidaten, hor
tatik daukadan guztia,
nago argiak bilduta, iraganetik
argazki bat, eta gerora
begira, gogoratzen ez
kontatu didatena.
dudan iragan bat ere
Argi printza bat, neure
banaizela esaten, neure
Jira
iluntasun opakoa zeharburua ikusi nahi izaten dut
Xabier
Gantzarain
katzen.
argazkian, argazkiko ume
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Bake-idazkaritza berria:
begirada berrirantz?
Jon Mirena Landa
Zigor Zuzenbideko irakaslea,
UPV/EHUn
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akeaz, Giza eskubideez eta Biktimez arduratu behar den gobernu-egitura aurreko astean argitara atera da
azkenik: bake-idazkaritza berria
dugu Eusko Jaurlaritzan. Gobernuaren egitura mailaz igo da: ez da
zuzendaritza bat, lehendakariarengandik ezin hurbilago dagoen kudeaketa-unitate gorena baizik. Hori
berez ona da, gaiak duen garrantzia
—lehentasuna— azpimarratuta
gertatzen den neurrian. Baina egituraren nondik norakoak gorabehera, edukiari dagokionez bi abiapuntu ezarri zaizkio errepide-orri
gisa: Oroimenaren institutua sortzea, batetik, eta elkarbizitzaren
plana, bestetik. Alegia, legegintzaldiaren hasieran 4 urteko ekimenzerrenda zirriborratu nahi da plan
baten formaz, eta gero egitura berri
bat sortu nahi da, Institutua, gaiotako lana etorkizunean erakunde
horrek aurrera eraman dezan. Bi
tresnak abiapuntu jartzea ona da,
baina oraindik ez da jakin zein edukiz nahi diren hornitu. Artikulu honetan eduki horri buruzko hausnarketa batzuk nahiko nituzke mahaigaineratu, gaiok aurrera ateratzen laguntzeko balio izatekotan.
Giza eskubideen zuzendaritzaren edukiak eta Terrorismo-Biktimen Arretarako Zuzendaritzarenak lehenengo aldiz batu dira bakeidazkaritzan. Baina gai horiek ez
ezik, oroimen historikoaren gaiak
(alegia, Guda zibila eta Frankoren
errepresioaren biktimenak) ere horra joan dira. Nire aburuz, Planak

giza-eskubideen ikuspegia hartu
beharko luke abiapuntu eta euritako: hau da, giza eskubideen filosofia
eta eskakizunak dira gaion guztion
oinarri komuna. Oinarria, ez ikuspegi intelektual hutsetik, baizik eta
baita sendatu behar diren urraketen izaera, beharrizan eta premietatik ere —batez ere—. Planak islatu
beharko du zein herri zauritua utzi
digun indarkeriak, sendabidean
jartzeko. Planak ekimen-sorta definitu beharko du, hiru arlo nagusi
horietan kaltea konpontzeko, justizia egiteko, egia aldarrikatzeko.
Baina horrek lehenengo zailtasun bati, iraganeko inertzia indartsu bati alegia, aurre egin beharko
dio: ETAren biktimen begirada bakarrari. Hau da, ETAren biktimen
begiradatik giza eskubideen eta bake-ikuspegi orohartzaileagora igaro beharra dago, aipatu biktimak
bidean galdu gabe. Terrorismoaren
aurkako borrokak biktimen politika ere txertatu zuen bere estrategiaren baitan eta horrela Terrorismoaren Biktimen Legeak, lehentasun osoa edukita, bi egitarau ezberdinei ekin zien: bat, biktimen kalte
pertsonala konpontzeari; eta bi, terrorismoaren «testuinguru» eta
esanahi sinboliko borrokatzeari.
Lehenengoa, biktimen kalte pertsonala konpontzea, berandu etorri
zen: lehenago egon beharko zatekeen 70, 80 edota 90 hamarkadatako
hainbat biktimen sufrimenduz
ahazturik. Eta hori Euskadin edo
Nafarroan edo Espainian, antzeko.
Egitarau hori zilegi da, guztiz. Mantendu beharrekoa. Ahal izanez gero, hobetu beharrekoa.
Baina bigarren egitaraua, hau
da, terrorismoaren aurkako borroka sinbolikoa, «deslegitimazio» sozial eta politikoa tranpaz beterik ze-

goen eta egon badago. Zein da euskal abertzaleen kulpa? Zein da gizartearen «isiltasunaren» esanahia? Gaixotasun morala duen gizartea al da gurea? Zeinek lagundu
omen zuen terrorismoa, isilik
omen zegoelako? Zeinek ezin dio
ideologiari eutsi horren izenean
hiltzen da-eta? Zein da terrorismoaren laguna tortura salatzeagatik?
Horra hor galdera sorta luzea,
amaigabekoa, lasai, taxuz eta era
publikoan eztabaidatu ezin izan diren alderdiz beteta.
Deslegitimazioaren dimentsio
publiko-sinbolikoan lan handia
dago egiteko, arlo honetan ez dagoelako adostasunik. Dimentsio hori
kontrainsurgentziarako erabilia
izan da, «kontakizunen borroka»
gisa: deslegitimazioa eta ekidistantzia versus gatazkaren teoria. Arlo
honetan oraindik ere erabilera politikoa dago. Horra hor askatu beharreko lokarri nagusia!
Adostasuna ez dago, baina legeak —terrorismo legeak— orekarik
gabeko eduki askorekin egin dira:
bai Espainiakoa baita Euskadikoa
ere. Biek maila kolektibo-sinbolikoan mantentzen duten diskurtsoa
berrikusteko garaia heldu da. Berrikusi bai, baina kontuz, eta, batez
ere, inongo kulparik ez duten ETAren biktimak ahalegin horretan
mindu barik. Izan ere biktimen politikak erabilera ustela egon izana
ez da biktimen kulpa, eta horien norabidea zuzentzeko orduan bere benetako eskakizun zilegiak kontuan
hartu behar dira zinez. Inork ez dezala bidaia aprobetxatu biktimak
ahazteko, aintzat ez hartzeko, merezi dutena ukatzeko. Baina, aldi
berean, askatasuna izan dezagun
behingoz aitortzeko ETAren biktimen politiketan, orain artekoetan,

onartu ezin diren edukiak ere badirela. Eta horietatik nagusienak hurrengo hauek: biktimen legeak erabili direla gizartearen aurkako presuntzio batetik, abertzale guztiak
terrorismoaren errudun balira bezala; biktimen legeek aldi bakarreko irakurketa historiko osatugabea
egin dutela, ETArena ez den indarkeria gutxietsiz, baita ukatuz ere;
biktimen legeak erabili direla kontsentsutik abiatu beharrean askotan kontsentsua behartzeko.
Esandakotik erraz ulertuko da
zergatik gaur existitzen den biktimen lege bakarra, terrorismoarena
dela, hain zuzen ere, ETAren terrorismoa lege-alorrean serio hartzen
den bakarra delarik.
Horregatik, aldi berrian ETAren
biktimak, noski, baina baita duintasun berbera duten bestelakoak
ere, denak, begirada berean elkarrekin topo egitekoak dira politika
publikoei dagokienez. Gizartean
(Glencree, Errenterian…) urratsak
aurrera doazen neurrian, erakundeek hori lagundu behar dute:
Bake-idazkaritzaren plan berriak
lagundu beharko luke. Eta denborarekin, helmuga, biktima guztiak
lege batean egotea izan beharko litzateke, bakoitzak bere berezitasunekin baina gutxieneko duintasunetik abiaturik.
Bake-idazkaritza berriak begirada berria badakar, horren eskutik
lege-esparru berriak etorri beharko
dira: biktimen lege berriak, giza eskubideen urraketak arautzen dituen tresna juridiko berriak… bake-lege baten barruan, n0ire aburuz. Eta orduan legea ez litzateke
izango botere-ariketa hutsa, oinarritik, herritik datorren borondatea bideratzeko tresna ezin egokiagoa baizik.

