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Alderdiak eta biktimak:
ez dezagun iparra galdu

M
otibazio politi-
koak eraginda-
ko giza eskubi-
deen bortxake-
taren biktimen

txostenaren jarraipena behar luke-
ena aurkeztu zuten abenduaren
1ean, Eusko Legebiltzarrean. Aur-
kezte hutsa albiste ona da, estatua-
ren ardurapean izandako bortxa-
keta larrien onarpena eta baiezta-
pena esan nahi duelako, eta
betetzeko dagoen ikasgaia da
egian, justizian eta erreparazioan
oinarritutako politika publikoak
eskatzen dituena. Inoiz ez da be-
randu, asmoak onak badira. Batez
ere PP eta PSE begirada altxatzen
hastea eta bortxaketa mota hori
badela ukatzeari uztea ona da:
haientzat, noski, baina batez ere
biktimentzat eta gizartearentzat.
Ekarpen txiki bat gehitzen da pasa
den legegintzaldiko 2008ko ekaine-
an aurkeztutako txostenari txerta-
tzen zaiona. Eta bide bat ikusten
da, denen artean egin behar dena,
eta inolaz ere etenik izatea onartu
behar ez dena.

Baina nola ibili? Zein bide orrire-
kin? Alderdien arteko kontsen-
tsuaz asko hitz egin da egunotan.
Eta hori ere ona da. Prozesuak
zaindu egin behar dira, biktimen
zaurietan gatz gehiago bota deza-
keten alderdien arteko desadosta-
sunak saihesteko. Azken finean,
haiek baitira plater hautsiak or-
daintzen dituztenak.

Baina adostasuna ez da helbu-
rua. Helburua erreparatzea da 

—ahal den neurrian— egia egin
eta argitara atera, eta justizia egin.
Hildakoak eta zaurituak, tortura-
tuak... hamarkadetan entzun be-
har izan dutenak eskubiderik ez
zutela, esaten zutena gezurra zela,
guk ordaindutako zergekin or-
daindutakoen eskutik sufritu du-
tenak, euren osotasuna bortxatu
dietenak, duintasuna, eta Estatu-
ko aparatuetatik hil egin dituzte-
nak eta lesioak eragin dituztenak;
horiek guztiak gizartean oso irekia
dagoen zauri bat dira eta leuntasu-
nez eta lehentasunez tratatu behar
dira.

Alderdi politikoek —batzuek
beste batzuek baino gehiago—,
Eusko Jaurlaritzak, Giza Eskubi-
deen zuzendaritzak eta Biktimen
arretarako bulegoak biktima ho-
riek erdigunean jarri behar dituz-
te, eta erraza izango ez den komu-
nikazioa hasi behar dute. Helbu-
ruak jardun publikoaren eta
hartzaileen arteko gutxieneko sin-
tonia lortzea behar luke izan. Eta
hor topatzen da aurkeztu berri den
txostenean hobetu behar den le-
hen frontea. Txosten berriak ez du
kaltetuen zerrendarik jasotzen:
aurreko txostenean, 2008koan ata-
riko lan bat eginda, 109 hildako eta
538 zauritu identifikatu genituen.
Artatuak izan daitezen zain dau-
den kasu konkretuak dira. Bai,
txosten berrian ez badaude ere, ko-
toiaren lehen proba haiengana jo-
tzea da, eta epe bat irekitzea bikti-
ma diren datuen ekarpena egin
ahal izateko aukera izan dezaten.
Aurreko txostenean lehen urratsa
baino ez genuen egin, baina ez zen
ez denborarik ez alderdi batzuen
aldetik elkarlanik egon gizartean
kanpaina ireki eta publiko bat egi-

teko biktima dena eta zerrendetan
ez dagoena txertatzeko. Egungo
txostena serioa bada, Gobernua-
ren ateak ireki behar dira pertsona
horiek euren hitza esan dezaten,
adierazi daitezen eta erroldan
gehitzea eskatu ahal izan dezaten.
Ezin da txostenik egon, ez aurrera-
ko urratsik, ez politika seriorik,
biktima horiek aintzat hartu gabe.

Ildo horretan, «bidegabeak di-
ren sufrimenduen» erreferentzian
«giza eskubideen urraketaren bik-
tima» izan direnak gehitzea ongi
etorria izan behar da, inor ez dadin
alboratuta geratu. 80ko hamarka-
da amaieratik aurrera gertatu di-
ren giza eskubideen urraketei ga-
rrantzia kentzeko tentaziotik alde
egin behar da. Tortura, edo gehie-
gikeria polizialek edo gertatu di-
ren beste elementu parapolizial ba-
tzuk besteen tamainako giza esku-
bideen urraketak dira, eta
motibazio politikoarengatik era-
ginda, berdin-berdin. Ondorioz,
bazterketarik gabe artatu behar
dira eta berdintasunean.

Txostenak, beraz, fronte kritiko
hori du: Non geratzen da jendea?

Eta ondo uler dadila. Ez da kritika
destruktiboa. Ekarpen bat da,
umiltasnez, ni ikustera iristen nai-
zen arte, motibazio politikoak era-
gindako giza eskubideen bikti-
mak, orain arte ukatuak, diskrimi-
natuak eta publikoki irainduak eta
laidotuak ere izan direnak, ulertu
ahal dezaten politika publikoak
esanguratsuak izan daitezkeela
haientzat ere: itzaletik atera daite-
zen, elkarrizketa baten hasiera
gisa uler dezatela. Eta horrek esan
nahi du, eta gogorra baina beha-
rrezkoa izango da, haien egia en-
tzutea. Eta zehaztu dezatela zer
nahi duten erreparatzeko, hortik
aurrera eskaera zilegia zein den
atera dezagun. Ez du balio «despo-
tismo ilustratuak»: herriarentzat
baina herririk gabe. Biktimentzat
baina haiek aintzat hartu gabe?

Txostena autismo gubernamen-
talean geratzen bada edo alderdi
politikoen oreken menpe (eta ez
dezagun ahaztu Alderdien Legea
dela-eta ez dutela euskal gizarte
osoa ordezkatzen) litekeena da
txostenaren etorkizunak heriotze-
ra eramango duten zauriak izatea,
eta horrek zauriak sendatu baino
gehiago infektatzera eramango
du.

Beraz, poztu gaitezen emandako
pausoagatik, baina orain ireki di-
tzagun ateak. Epe luzera begira,
bazterketarik gabe, hierarkiarik
gabe, alderdi politikoen kalkulurik
gabe, lege oztopoak aitzakia gisa
baliatu gabe, justizia letra larriz
egiteko, nazioarteko zuzenbidea
erreferentzia hartuta eta iparra
galdu gabe. Politikak biktimentzat
behar dute izan, eta beraien bitar-
tez, gizartearentzat. Eta ez alde-
rantziz.

Jon Mirena Landa 
Giza Eskubideen bulegoko
zuzendari ohia

Ezin da txostenik
egon, ez aurrerako
urratsik, ez politika
seriorik, biktima
horiek aintzat 
hartu gabe

Kultura

E ta hala ere, ezinezkoa da ezer ez uz-
tea. Batek, bere izena googlen bilatu

eta sarrerarik agertzen ez bada ere, edo
agertzen ez denean batez ere, eman
egiten du, eman eta eman. Hartu ere
bai, bestela ezin liteke, baina eman egi-
ten du. Mundua edertzen duena
ekintza xumeen batuketa da: hitz
amultsu batzuk, irribarre goxo
bat gehiena behar denean, be-
sarkada bero bat, muxu bat.
Maitasun keinu bat, adiskide-
tasun mezu bat, espero ez
zenuen telefono dei bat.
Ezin dira artxiboetan gor-
de, ihesi doaz, bizirik dau-
de, galdu egiten dira, eta

hala ere, keinu horiexek egin zaituzte,
keinu horiexek ekarri zaituzte honaino.
Ez duzu besterik utziko, ezta beharrik
ere.

Etxetik urrun, Durangotik aparte, bat-
batean azoka etorri zaizu gogora. Zen-
bat idazle, zenbat musikari, zenbat lan-
gile. Zenbat lagun, zenbat lan, zenbat
borondate. Eta zenbat jende, zenbat
euskaltzale, zenbat zenbat kultura ba-

tek bizirik iraun gaitzan. Gero eta
antz handiagoa izan arren, zure-
tzat Durango ez da sekula izango
megadenda bat. Eta kultura ez
da izango industriaren adar. Li-

buruak eta kantuak zer dira
ba, besterentzat utzitako
keinu txikiak ez badira?
Zer dira ba, ez badira he-
rriak herriari emandako
hitz amultsu batzuk?

0Jira
Xabier Gantzarain

Ez egin
negarrik

X abier Lete zendu zela ikasi genuen
Donibane Lohitzuneko lasterketara

abiatzear ginela.Haize hotza kanpoan
eta tristura bihotzean.Alabari konta-
tzen nion nola entzuten genituen,Pari-
seko osabak igorri eta Xabier Letek
grabatu berri zituen 45 itzuliko disko-
ak buklean: Giza aberea,Amaren bu-
larra,San Simon eta San Juda,guz-
tiak klasiko bilakatuak.Beranduago,
mobileta brikolatuetan,
Donapaleura joaten ginen
Lete,Antton Valverde eta
Lurdes Iriondoren zuzenean
aditzeko.Ikastolaren alde.

Aspaldiko istorioak dira.Ukitzen gai-
tuztenak.Gure hitz neurtuen oinarrian
daudelako.Lafiteniarako ibilaldian,itsa-
so barea eskuinaldean eta zeru gris me-
hetxagarrian bermatzen zen Larrunen
buru zuria ezkerraldean poeta baten
partitzea latza dela pentsatzen nuen,
urratsean,poeta herrikoia delarik bere-
ziki.Herrikoia,euskaldunon eguneroko-
tasuna gozatzeko kantak idatzi zituela-

ko diot.Xalbadorri egin zion abestia
xuxurla dezakegu izena aldatuz.

Xabier Leteren hautsak ba-
rreatuko dira.Izarrenak balira

bezala.Lurralde honekiko anbi-
guitate maiteminduz goazen bi-

zidunok ez dakigu herioa
erraldoitasunaren bukae-
ra ala memoria zabalaren
ataria den.

Zorretan gaude.

Bira
Itxaro Borda

Harian › Iritzia
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