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ditu, Europako Batasunaren Itunearen ondoren lanean diharduten ikusketa-organo
bakoitzaren azterketa zehatza eginez.

Europako erakundeen arteko harremanetan irizpide nagusirik ez badago
ere -aginte banaketaren irizpidera bidera litekeena-, horrek ez du galerazi pixkanaka
kontrol-espediente ugari agertu izana, Batasunaren aginte betearazlearen jardueran
eragina dutenak. Europako Batasuna sortzen duten Itunaren 138. E. artikuluan
Ombudsmanaren irudia sartu izanak eta oraintsu hura izendatu izanak ekimen-
-bide berri bat urratu du, Batasunaren jardueran gardentasun handiagoa lortzeko
ahaleginean.

1995ean egindako bigarren lanari begira -berdintasun irizpideari eta elba-
rrituen eskubideak sustatzeko politikei buruzkoa-, ikerlanean berdintasun irizpi-
dea da aztergai, eta baita, elbarrituei dagokionez, diskriminazioaren debekua ere.

Lanaren muina hauxe da: izatez bereiztaileak diren egoerak eragozteko,
diskriminazio positibozko neurriak hartzea.

Lan horretan zehatz-mehatz aztertzen dira zenbait eskubide, hala nola,
aisiarako eskubidea eta lan-munduan sartzeko eskubidea, edo elbarrituak enplegu
publikora iristeko bidea.

Ikerlanari interesgarria deritzogu, bereziki baztertua dagoen gizarte talde
baten arazoei heltzen dielako.

Gainera, ohiko denez, 1996. urterako deitutako beken hautapen-espedientea
bideratu da. Horrela, deialdia 1995eko irailaren 27ko erabakiaren bidez egin
zen eta urriaren 6ko EHAAren 192. zenbakian argitaratu zen, oinarri-arauekin
batera.

1996rako bi ikerketa-beka emateari dagokionez, berriz, beka horiek ematea
onartu zen 1995eko abenduaren 20ko Arartekoaren erabakiaren bitartez (EHAA,
6. zenb., 1996ko urtarrilaren 9a), eta hautagai hauek aukeratu ziren: Carlos
Barcina Fernández eta María Aragón Castiella.

Aztergaiak hauexek izango dira: «Agintari publikoen kultura eginkizuna»
eta «Zerbitzu publikoen erabiltzaileen eskubideak».

2.3. GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSARAKO ERAKUNDE KIDEE-
KIN IZANDAKO HARREMANAK

2.3.1. HERRI DEFENDATZAILEEN KOORDINAZIOARI BURUZKO X.
JARDUNALDIAK

Jakina den bezala, Herri Defendatzailearen eta autonomia erkidegoetako
ordezkarien arteko harremanen ardatz nagusiak koordinazioa eta elkarlana dira.

Espedienteen ohiko gestioa dela-eta urtean zehar erakunde kideek harreman
estua izaten duten arren, urtero herri defendatzaileen arteko koordinazio jardu-
naldiak antolatzen dira, erakunde horiek denek dituzten arazoak eztabaidatu eta
iritziak kontrajartzeko topaleku gisa.
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X. Koordinazio Jardunaldi hauek Kataluniako Síndic de Greugesek antolatu
zituen urriaren 5 eta 6an Bartzelonan, eta berorietan honako gaiok eztabaidatu
ziren:

- Tolerantzia giza eskubideen aldeko balore.
- Herri-funtzionaria ombudsmenen aurrean erreklamatzaile.
- Jarduera eta irizpideen koordinazioa.

2.3.1.1. TOLERANTZIA GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO BALORE

Bilera honetan Herri Defendatzailea, Fernando Álvarez de Miranda jauna,
izan zen mahaiburu-moderatzaile, eta hizlaria, berriz, Celso Montero Rodríguez
jauna, Valedor do Poboren 2. Ondokoa.

Halaber, beste hauek ere aurkeztu zituzten txostenak:
Lehen hitzaldia: Xabier Markiegi Candina jaunak, Arartekoa.
2. hitzaldia: Manuel García Álvarez jaunak, Procurador del Común delakoa.
3. hitzaldia: Miguel Barceló Pérez jaunak, Valentziako Erkidegoko Síndic

de Greugesen lehen Ondokoa.
Jarraian Arartekoak gainontzeko herri-defendatzaileei azaldu zien ponentzia

dakargu hona hitzez hitz, interesgarria iruditzen zaigu eta:

* * * *

«TOLERANTZIA EUSKAL GIZARTEAN

‘Jarrera bakar batek gureganatuko du
bakea: elkarri barkatzeko hitza

hartzeak.’
(Séneca)

0.- SARRERA

Euskal gizartea intolerantziaren eredu gisa erakutsi izan zaio, askotan,
iritzi publikoari, eredu anakronikoa gainera. Oraindik behar bezala hezur-
mamitu gabeko gizarte-modua dela esaten da, bakean bizitzea ezinezkoa zaion
gizartea, Europan bete-betean sartuta eta XXI. mendearen atarian egonda
ere, armak, estortsioa eta heriotza bidelagun dituen gizartea, politikako auke-
rak inposatu ahal izateko.

Analisi horiek zenbateraino diren gehiegizkoak eztabaidatzen oraingoz
hasiko ez bagara ere, onartu beharra dugu, saminez, gure gizartean intoleran-
tziaren indarrezko adierazpenek bizirik dirautela oraindik ere, eta, gainera,
baztertzearen goreneko gradua lortzen dutela askotan: heriotza. Eta berdin
dio urteak aurrera joateak, gehiengoak garbi asko bakean oinarritutako
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elkarbizitzaren alde egiteak, autogobernua eskuratzeak eta, gutxika-gutxika,
erakunde demokratikoak finkatzen joateak.

Ikuspuntu hori izanik, eta nahiz eta zaila zela jakin, ‘Tolerantzia giza
eskubideen aldeko balore’ izeneko jardunaldi hauetan guk egin beharreko
ekarpena, hain zuzen ere, hori zela iruditzen zitzaidan: bizi dugun errealitate
benetan konplexu hori aztertzen saiatzea, baliozko azterketa egiten saiatzea.

Batzuen ustez Euskadi laboratorio bikaina da gizartea aztertu ahal
izateko, gizarteko harremanak nolakoak diren ikusi ahal izateko. Nire helbu-
rua, jakina, ez da azterketa zientifikoa deituko genukeena egitea, giza esku-
bideen aldeko lanean erabat murgilduta dagoen erakunde bati dagokion
azterketa egitea baizik. Ondorioz, begirada kritikoaren bidez, euskal errealitate
mugikorreko zenbait gatazka-iturri gainbegiratzen saiatuko naiz, nire ikus-
puntua zein den erakutsi -bat gehiago izango da- eta, herri-defendatzaile
garen aldetik, nondik nora jo ikusten lagunduko digulakoan.

Errealitate jakin batean oinarritutako ekarpena da, baina hortik zer ikasia
atera daiteke antzeko beste errealitate batzuetan ezarri ahal izateko. Hori
dela eta, lana baliagarria izatea nuen helburu nire ekarpena prestatzerakoan,
eta ondoren datorren eskemak horri erantzun nahi dio:

. Lehen zatia kontzeptuetara hurbiltzeko da, eta bertan tolerantzia
tradizionalki izan denaren inguruan egingo dut gogoeta. Kontzeptu
hori eguneratzea proposatuko dut, esanahi erabat positiboa eskuratuz,
eta gure gizartean zenbaterainoko garrantzia eta ezartzeko nolako
aukerak dituen nabarmenduko dut.

. Bigarren zatian, Euskal Herriko gizarteak dituen alde on eta txar
batzuk nabarmenduko ditut, beti ere indarkeriaren inguruan ari nai-
zela; eta horietan oinarrituta, bakea eta adiskidetzea lortuko dituen
gizartea imajinatzen saiatuko naiz.

. Hirugarren zatian, gizarteko hainbat taldek bakearen aldeko bide
luzean pauso gogotsuak eman behar dituztela proposatuko dut. Pauso
horietako batzuk, gainera, berehala ematekoak dira, orainari dagoz-
kionak; beste batzuek lehentasuna izango dute, etorkizunean aurrera
egitea ahalbidetuko baitute: euskal gazteei tolerantziak dituen balo-
reak zein diren erakutsi behar diegu.

. Bukatzeko, azken ondorio gisa, herri-defendatzaileen erakundeetatik
zer egin daitekeen azaltzen saiatuko naiz; gure gizartean tolerantzia
sendotzeko bereziki nondik nora jo erakusten ahaleginduko naiz.

1.- ‘TOLERANTZIA’ KONTZEPTUA ETA HAREN EZARPENA

Hiztegiak hartu eta tolerantzia zer den ikusten badugu, hauxe adie-
raziko digute: ‘Beste pertsona edo taldeen ideia edo ekintzekin ados egon ez
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arren, hauek errespetatzean datzan jokaera’ (Elhuyar, Hiztegi Entziklopedi-
koa). Edo, gazteleraz, ‘Respeto y consideración hacia las opiniones o prácti-
cas de los demás, aunque repugnen a las nuestras’ (Espainiako akademiaren
hiztegia); edo ‘Cualidad o actitud del que respeta o consiente las opiniones
ajenas’ (María Moliner).

Kaleko hizkeran, tolerantzia hitzak kutsu edo adiera negatiboa izan ohi
du, eta sinonimoak bilatzen hasiz gero, sufrir, soportar, llevar con paciencia
izango genituzke gazteleraz, nahiz eta ekintza horiek guztiak norberak onartu
ez.

Euskarazko adieran tolerantziaren beste ordain batzuetan garbi ikusten
da ideia hori, hauek izango bailirateke: jasankortasuna, jasapena, pairakor-
tasuna...

Gure hizkuntzek bakoitzak bere ikuspuntua gehitzen diote kontzeptuari.
Gauzak horrela, honela dio Pompeu Fabra-ren hiztegiko definizioak: ‘dispo-
sició a admetre en els altres una manera de pensar, d’obrar, d’ésser, diferent
de la nostra...’. Diccionario Xerais da Lingua delakoan, berriz, honela dator
zehaztuta tolerantzia: ‘Actitude teórica e práctica de respeto ás opinións e ós
actos dos demais’; intolerantzia, berriz: ‘Dogmatismo, actitude intransixente
e violenta con respecto ás opinións, teorías ou ideas dos demais’.

Gainontzekoen iritziak errespetatzeak zer nolako garrantzia izan deza-
keen baztertu gabe, noski, badirudi, hala ere, maila apalagoko balore baten
aurrean gaudela, gaurkotasun handiegirik gabeko balore baten aurrean, gizar-
tean beste balore batzuek zenbaterainoko indarra duten kontuan izanda.
Horien artean elkartasuna, askatasuna, justizia edo giza eskubideak errespe-
tatzea egongo lirateke. ‘Toleratua izateak’, egoera jasaten duenaren ikuspun-
tutik behintzat, ez dirudi gizartearen oso lorpen handia denik.

Hala ere, gaur egun gorantza doan balorea dugu tolerantzia, hain zuzen
ere oinarrian gizakiaren duintasuna duen gaia delako, eta horrekin batera,
pertsonen arteko bakezko elkarbizitza eraikitzen hasteko oinarri sendoa izan
daitekeelako, herrien arteko errespetua eta elkartasuna ekar ditzakeelako.
Tolerantzia gaur egun ezinbesteko birtute demokratikoa da gutxien-
go bat baino gehiago duten gizarte modernoetan.

Tolerantziak zenbaterainoko indarra izan dezakeen ikusteko,
beharbada metodo egokia izango da egoerak alderatzea: gizartearen
zati handi baten jarreran intolerantzia nagusi izan den errealitateetara hurbil
gaitezke, errealitate horiek aspaldikoak edo gaur egunekoak izanik ere.
Horrela, egoera horrek izaten dituen ondorio benetan kaltegarriak ezagutu
ahal izango ditugu.

Tolerantzia eta intolerantzia desberdinak izango dira garai historikoaren
eta kokagunearen arabera. Gauzak horrela, garai eta leku jakin batean into-
lerantzia eragingo duen arrazoia erlijio bata edo bestea izango da, beste egoera
batzuetan politika edo iritzi desberdintasunek ekarriko dute ondorio bera;
beste batean, ekonomian dauden aldeak izango dira iturburua, edo, bestela,
arraza, etnia edo hizkuntza desberdina izatea... Intolerantzia agertzeko modua
ere desberdina izango da: batzuetan, beste modu batean pentsatzen duena
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sutan erreta hilko dute, baina modu ixilago eta ezkutukoagoak ere badira,
baztertzearen bidez. Baina arrazoiak eta moduak era askotakoak izanik ere,
sakoneko eragilea beti berbera da: ‘bestea’ modu okerrean hartzea; hau da,
‘desberdina’ izatea ‘etsai’ izatearekin lotzea.

Beharbada, intolerantziaren adierazlerik muturrekoena fana-
tismoa izango da, intolerantzia fanatikoa. Fanatismoa jarreraren gaisota-
suna da, eta baditugu horren hainbat adibide, batzuk gertuegikoak eta beste
batzuk, berriz, ez hain hurbilekoak, ez denboran ez espazioan. Jarrera esan
dugu, eta pertsonaren edo gizartearen jarrera izan daiteke. Hona hemen
gaisotasun horren ezaugarri nagusiak, Marciano Vidal-en arabera (‘Ética ci-
vil y sociedad democrática’, Desclée de Brouwer, Bilbo, 1984):

- Egia osoaren jabe garela uste izatea.
- Jabetza hori handikeriaz bizi izatea.
- Gainontzekoei egia indarrez inposatzeko gogo bizia izatea, misio-

-lana bailitzan.

Gaisotasun horren ondorioak hauek izaten dira: agintekeria, intransi-
jentzia eta exaltazioa.

Eta hortik zuzenean eratorriko dira indarkeria eta gerra edo armen
exaltazioa:

- Biktimak ez du sinesgarritasunik izango, kontrako iritzia duena Sa-
tanen parekoa izango da: beste modu batean pentsatzen duena ‘kan-
poratu’ egingo dute, traidoretzat jo, edo, besterik gabe, ez da aberkidea
izango.

- Historia ontasunaren eta gaiztakeriaren arteko borrokalekua dela pen-
tsatzen da.

- Salbatzailearen eginkizuna norbere gain hartu eta ‘gureen’ (onen) eta
‘besteen’ (txarren, etsaien) arteko borrokan parte hartzera joango da.

Gizartean intolerantzia nagusi izateak dakartzan ondorioak
hain larriak direnez gero, erraz ulertzen da nazioarteko erakundeek,
azken aldian, pertsonen eta herrien arteko tolerantziaren aldeko
deia eta apustua egin izana.

Horrek baino ezin du azaldu zergatik Nazio Batuen Sorrerako Kartan
hitzaurrean bertan agertzen den tolerantziaren balorea aurrera eraman behar
dela erakundearen helburuak sendotzeko: hots, gerrari aurrea hartzeko eta
mundu osoan bakea bultzatzeko. Horrek baino ezin du azaldu zergatik
aukeratu zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1995. urtea Tolerantziaren
Nazioarteko Urtea izateko; edo zergatik Europako Kontseiluko estatu eta
gobernuburuen gailurrean erabaki zen elkarbizitza demokratikoa indartu eta
intolerantziari eta bereizkeriari aurre egiteko Ekintza Orokorreko Plana
idaztea, 1993an Vienan izan zuen bileran. Hain zuzen ere plan horren barruan
sartzen da Europan 1995. urtean zehar garatzen ari den beste plan hau:
Gazteak arrazakeriaren, xenofobiaren, antisemitismoaren eta intolerantziaren
aurka.
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Izan ere, munduko herriak elkarri gero eta lotuago dauden garai honetan,
gizarteak gero eta pluralagoak eta gero eta kultura gehiagoz osatutakoak
diren neurrian, tolerantziak orduan eta garrantzi handiagoa bereganatu du.
Hori dela eta, gaur egun, tolerantzia hitza erabiltzen dugunean,
herrien arteko elkarbizitza ulertzen dugu gehienetan: gurea ez beza-
lako beste gizarte edo kultura batzuetako pertsona edo gizataldeen jarrerak,
sinesmenak eta bizitzeko moduak errespetatzea eta modu kritikoan baloratzea
da tolerantziaz egin daitekeen definizioa.

Seguru asko gaur egun tolerantzia kontzeptua esanahi berria
ari da bereganatzen, historian zehar izan dituen muga batzuk
gaindituta. Muga horietako batzuk arrazionalismoari eta Ilustrazioari oso
lotuta zeuden, eta horregatik zegoen kontzeptua politikako gertakariei lotuta.
Beharbada, aldaketa hau ari da gertatzen:

- ‘naturaren dohain’ izatetik (hala zioen Voltairek) gizartearen lorpena
izatera igarotzea;

- desberdintasuna ‘onartu behar’ izatetik, desberdintasuna onuragarria
dela pentsatzera eta pluraltasuna gizartearen aberastasuna dela uste
izatera igarotzea;

- bestea ‘errespetatzetik’, hobeto ezagutu nahi izatera eta aintzat har-
tzera igarotzea;

- erlijioaren edo ideologiaren arloan dauden desberdintasunetan oinarri-
tutako tolerantziatik, ekonomian edo itxuran oinarritutako desber-
dintasunak ere gainditu nahi dituen jarrerara igarotzea;

- norbanakoaren eskubideei dagokien ezaugarria izatetik, gizataldeen
eskubide kolektiboak ere biltzen dituen baldintza demokratikoa izatera
igarotzea, gehiengoen eta gutxiengoen arteko harremanak bideratzeko
norabide berria erakutsiz.

Beraz, bestea onartu eta errespetatzeko eskubidea ari gara defendatzen,
nahiz pertsona nahiz gizataldea izan; gainontzekoek dituzten desberdinta-
sunak onartu nahi ditugu, eta ez hori bakarrik, desberdinak izateko duten
eskubidea ere onartu nahi dugu. Gainontzekoen nolakotasun bereziak bidez-
koak direla onartu behar dugu. Bestea, edozein dela ere, norberak adina
eskubide duen pertsona dela onartu beharra dago. Izan ere, Goethek esan
zuenez: ‘Egia esanda, tolerantziak behin-behineko gogo edo asmoa baino ez
luke izan behar, azkenean, errekonozimendura iristeko’. Muinari helduz,
eskatzen ari garena etikaren urrezko arauetako bat, arau zaharra, betetzea
baino ez da, alegia, besteek gu hartzea nahi izango genukeen bezala hartzea
guk besteak.

Inork uste izan dezake ‘tolerantzia baino harantzago’ joan garela, baina
nik ez dut hala pentsatzen. Tolerantziak dituen mugak eta distortsioak
(Marcusek kritikoki aztertu zituen) gainditu nahi ditugu, besterik ez, eta horre-
tarako, kontzeptu horrek dituen gaitasunak garatu ditugu. Ondorioz, balia-
garria zaigu herrien arteko elkarlanaren eta elkartasunaren oinarri moduan
erabiltzeko; gainera, eskubideen eta berdintasunaren iturburu bihurtu da.
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Esandakoagatik, tolerantziari ezin zaio egotzi batzuetan eduki duen nola-
kotasun negatiboa, jarrera geldoaren edo ezkutatzen denaren ezaugarria balitz
bezala. Gaur egun, gure artean, tolerantziak adorez jardutea eskatzen du,
eta tolerantea izateak norbanakoen -norbanako guztien- eta herrien -herri
guztien- askatasunaren alde lan egitea eskatzen du.

2.- EUSKADIKO ERREALITATEA GAUR EGUN: ARGI-ILUNAK

Gogoeta honen hasieran azaldu dudanez, askotan esan izan da euskal
gizartea intolerantziaren eredua dela, elkarrekin bakean bizitzea ezinezkoa
dela gizarte honetan eta armen indarkeria erabiltzea defendatu eta horietaz
baliatzen dela jendea, politikako aukerak inposatzeko.

Euskadiri buruzko iritzi hori, zalantzarik gabe benetako gertakarietan
oinarrituta egonda ere, euskal errealitatearen distortsioa edo sinpletzea da,
eta zuzendu egin behar da, beste gertakari batzuk ezagutu ez dituelako edo
ezagutu arren ez dituelako kontuan hartzen, komunikabideen eraginagatik
eta jende askorengan errotuta dagoelako uste hori.

Indarkeria gai hartuta, eta gizarte tolerantea hezurmamitu nahi dugula
kontuan izanda, gure gizartean indarra duten arlo positibo batzuk nabar-
mentzen saiatuko naiz.

2.1.- ARGIAK

a/ Aurrera goaz

Askotan uste dugu arazoa ez aurrera ez atzera dagoela, baina
susmo hori zalantzan jarri beharrekoa da.

Aurrerapausoak oso astiro emandakoak badira ere, oroimen historiko
apurren bat duenak ezin du ukatu hainbat arlotan aurrerantza goazela:
alde bateko zein besteko talde armatu batzuek armak erabiltzeari utzi diote,
gutxika-gutxika (Komando Autonomoek, ETA politiko-militarrak, ATEk,
BVEk, GALek...); oso jarrera desberdinak dituzten alderdi politikoak elka-
rrekin analisiak trukatu eta jarduteko gutxieneko batzuk finkatzeko gai izan
dira, alderdikeriak bazterrean utzita; erakunde demokratikoak sendotzen
ari dira; gero eta gutxiago dira indarkeriaren aldekoak...

Baina itxaropena izateko aukera gehien gizarteak berak erakutsitako
bilakaerak eskaintzen du, bakea lortzeko lanean zenbat pertsonak diharduen
ikusita. 70eko urteetan amnistia denon helburutzat hartu zenetik ez da orain
besteko gaitasunik egon giza eskubideen eta askatasun demokratikoen alde
jendea mugiarazteko. Horren lekuko dira 1988tik hona izandako manifestazio
jendetsuak, edo orain dela gutxi Alditrans enpresako langileek bultzatutakoak,
beren lankide eta burua Jose Mari Aldaia aska dezaten eskatzeko.
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Euskadin gero eta gehiago dira bizitzaren, giza eskubideen eta bakearen
aldeko konpromezua publikoki hartu duten pertsonak eta gizarteko taldeak,
eta horrek itxaropentsu jarri behar gaitu.

b/ Intolerantzia gutxiengoaren jarrera da

Intolerantzia erakusten duten jardueren eta gizarte osoaren
tolerantziaren arteko bereizketa egin behar dugu; argi eta garbi
bereiztu behar dugu intolerantziaren adibide gutxi horien eta
gehiengoaren elkarbizitza eta errespetuaren artean.

Euskadira etortzen denak, bertako herrietara eta udaletxeetara hurbil-
tzen denak, proiektu desberdin eta baita kontrajarriak ere elkarrekin eta
modu baketsuan aurrera eramaten ari direla ikusiko du, egitasmo horiek
tolerantziaren adierazpenak baitira. Batzuek monopolioaz baliatu nahi badute
ere, guztion onerako eskuratutako guneak dira horiek, eta pluraltasuna egune-
roko lanean nabarmentzen da. Ondorioz, ez dirudi euskal gizarteak hainbeste
ahalegin eta sufrimenduren ondoren lortutako gune horiei uko egingo dienik.

c/ Bakea premia handikoa da

Euskal gizartean begi bistan dago bakea lortzeko nahia eta
borondatea gero eta handiagoa dela.

Seguru asko premia larri horren, gehiengoak bere egindako behar horren
ondorioa da bakearen aldeko hainbeste elkarte sortu izana, eta indarkeriaren
arazoa konpondu eta bakea lortzeko horrenbeste proposamen eta ekimen
kaleratzea, oso ezaugarri desberdinetakoak izanik ere: esate baterako, Ajuria
Eneko Mahaia edo Elkarriren Konferentzia, Parte Hartzeko Guneak edo Maro-
ñoko Mahaia, etab.

Modu batean edo bestean, jarrera desberdinak eta baita muturrekoak
ere defendatuz, giza eskubideen aldeko konpromezua hartu duten elkarte
asko egotea, denak batera hartuta eta behar bezala bideratuz gero, oraindik
banatuta dauden indarrak batzeko bidea izan daiteke. Horrela, baterata-
sunaren bidez, bakea lortu eta mantentzeko behar besteko gaitasuna izan
dezakeen gunea lor daiteke.

d/ Bizitzaren alde

Zalantzarik gabe nire ustez lehentasuna duen zerbait adierazi
nahi nuke hemen: gizakiaren bizitza da lehenbiziko eskubidea, eta
horren defentsan oinarritzen dira pertsonaren gainontzeko esku-
bide guztiak. Eskubide hori erabatekoa da, eta ezin du beste inolako
eskubidek baldintzatu, ez norbanakoarena izanik ez gizataldeena
izanik ere.

Euskal gizarteak urte asko igaro du -urte gehiegi- indarkeriak eragindako
heriotzak inguruan dituela. Alde bateko eta besteko hildakoak izan dira,
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batzuentzat ‘gure’ hildakoak eta besteentzat ‘besteen’ hildakoak izan direnak.
Baina, azken batean, denak hildako. Hori dela eta, ez da harritzekoa orain
eta hemen hain gauza oinarrizkoaren defentsa, hau da, bizitzeko eskubidearen
defentsa, gero eta balio handiagoa duen baloretzat aldarrikatzea.

Beharbada bizitzeko eskubidea neurri horretan baloratzea bakearen
aldeko sentiberatasun handiarekin zuzenean lotuta egongo da. Eta kontrae-
sana dirudien arren, euskal gizartearen ezaugarria da hori, argi geratu baita
egoera adierazgarri batzuetan; esate baterako NATOri buruzko erreferenduma
izan zenean edo GAL auziaren inguruko jarrera erakutsi denean. Euskal
gizarteak gehiengoaren bidez eta demokratikoki NATOn sartzeari ezetz esan
zion, beste arrazoi batzuen artean, militarismoaren eta agintekeriaren aurkako
sentimenduak dituelako herri honek. Sentimendu horiek errotuta daude,
gainera, esperientzia txarrak jasan izan direlako, eta horren ondorioz, hor
ditugu ETAren eta gerra zikinaren aurkako jarrera sendoa. Kanpainako leloe-
tako bat hauxe izan zen: ‘gerrarik ez, ez zikinik, ez garbirik’. Zorionez, euskal
gizarteko gehiengoari nazka eragin zioten GALen sarraskiek.

Esandakoaz gainera, euskal gizarteak eta bertako erakundeek kontzientzi
eragozpena dela nahiz intsumisioa dela erakutsi duten sentiberatasuna, neurri
batean behintzat, bakearen aldeko eta armen aurkako jarrera horren barruan
kokatu behar da. Badakigu, dena den, egoerak helduleku asko dituela eta
motibazioak era askotakoak direla.

Batzuek ‘ETA, mátalos’ esan eta beste batzuek, begia begi truk eginez,
heriotza-zigorra -fisikoa zein gizartekoa- indarrean jarri nahi badute ere
terrorismoak eragindako delituak dituztenentzat (biak ala biak ere muturreko
jarrerak eta gutxiengoenak), euskal herritar gehienen ahotsa, gero eta gar-
biago, adiskidetzearen aldekoa da. Eta ahots horien indarra ozenagoa da
indarkeriaren eta terrorismoaren erasoa jasan dutenak mintzatzen direnean,
burugabekeriaren ondorioak beren larruan eta senitartekoenean bizi izanik
ere, mendeku nahia alde batera utzita, elkarganatzearen alde mintzo badira.

e/ Gazteek lortuko dute

Bukaeran aztertzeko utzi dut garrantzi handikoa iruditzen zai-
dan arlo bat: belaunaldi gazteek izango duten eginkizuna. Euska-
diko gazteak dira etorkizunean bakea izateko itxaropenik handiena.

Javier Elzok, Deustuko Unibertsitateko Soziologiako Dekanoa eta Donos-
tiako Gizarte-Laneko Unibertsitate-Eskolako zuzendaria denak, euskal gazteei
buruz eginda duen azterlanetako bat aipatzean esaten zuenez, inolako zalan-
tzarik gabe Euskadiko gazteak izango dira ETA armak uztera behartuko dute-
nak.

Gazte intsumisoak, iritzi kritikodun gazteak, gazte solidarioak, justiziarik
ezaren aurkako eta mundu solidarioagoaren aldeko borrokan diharduten gaz-
teak, heziketan tolerantzia zer den ikasiko duten gazteak. Hori dela eta,
garrantzitsua da herri honetako gazteak egoki gizarteratzea, baina gai horri
aurrerago helduko diot.
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2.2. ILUNAK

Euskal gizarteak dituen alde onak azpimarratu nahi izan ditut, eta gaur
egungo egoeraren argiuneak direla esan dut, etorkizunean itxaropena izateko
bidea erakusten digutelako. Baina jakina, dena ez dago argi.

Alde ilunak ere ez dira gutxi, eta bat nabarmendu behar izango bagenu,
duen garrantziagatik eta oinarrizkoa izateagatik, gizartearen haus-
tura aipatu beharko genuke. Planteiamenduak ugari izatea edo politikako
hainbat egitasmoren artean eztabaidak sortzea edozein gizarte modernotan
gertatzen dena da, gizartea anitza den aldetik. Baina egoera horrek oso
gutxitan sortzen du gizartean euskal gizartean sortu dena bezalako haustu-
rarik; eta gertakari horrek zuzenean eragiten du familian, lagunartean edo
gizarteko nahiz laneko harremanetan. Gizartean hain sakona den haus-
tura hori ez du eragin kulturarekiko, gizartearekiko edo politika-
rekiko iritzi desberdinak izateak, indarkeriaren erreferenteak baizik;
izan ere, erreferente hori da, askorentzat, taldea besteengandik
bereizten eta taldeari lotura ematen dion osagairik garrantzitsuena.

Indarkeriaren erreferentziarik izango ez balitz, dauden egitasmoen arteko
eztabaida eta tirabirak modu zibilizatuan burutuko lirateke. Normaldutako
elkarbizitza demokratikoan jardungo genuke, denok onartutako arauen bidez.
Beraz, lortzeke dugu pentsakera eta jarrerak desmilitarizatzea.

Orain dela hilabete batzuk, bakearen aldeko talde batek niri ere eskatu
zidan -beste pertsona batzuekin ere egin zuen bezala- Euskal Herriko herri-
tarren adiskidetze edo elkarganatzea nola ikusten nuen adierazten saiatzeko,
idatziz. Erantzunaren izenburua ‘Denontzako lekua’ izan zen, eta zailta-
sunak izanda ere, bizi izan ditugun azken hogei urteetako errealitate-amets-
amesgaiztoari gainbegiratua ematen saiatu nintzen.

Hogei urte horietan bi bide sendotu dira gure artean, kontra-
jarritakoak, baina ez maila berean daudenak. Batak gehiengoaren
aldeko iritzia dauka, eta askatasun demokratikoak, autonomiaren bidezko
autogobernua edo herriaren nortasuna -esate baterako hizkuntza- berresku-
ratzea adierazten ditu. Bestearen alde gutxiengoa dago eta aurreko
errealitate hori ukatu eta gehiengoak haren jarreren aurrean men egin dezala
eskatu edo galdatzen du.

Euskal herritar gehienak trantsizioaren eta erreformaren alde daude;
bakean, odolik eta astindu gogorrik gabe lortu nahi dituzte aldaketak. Gerra
galdu eta irabazi zutenen arteko elkarganatzea lortu nahi dute. Beren burua
euskalduntzat baino ez dutenen eta euskaldun izateaz gainera, espainiar edo
frantziar sentitzen direnen arteko elkarganatzea lortu nahi dute. Euskaldun,
gaztelar, kataluniar, extremaduratar, galiziar, aragoiar eta abarren arteko
elkarganatzea dute helburu, Konstituzioak eta Estatutuak ezarri zuten auto-
nomi-ereduaren bidez. Eredu hori beste hainbaten artetik aukeratu zen, eta
hautestontzietan herritarren aldeko iritzia jaso zuen, demokratikoki. ‘Euskal
arazoa’ juridikoki eta politikoki gainditzeko saio historikoa izan zen.
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Euskal herritarren gutxiengoa, berriz, egoera etetearen alde dago, indar-
keriaz eta odolaz baliatuta. Elkarganatzerik ez. Hogei urte inorekin elkarga-
natu gabe, nahiz eta 1977an amnistia lortu eta euskal preso politiko guztiek
espetxeetatik irten; nahiz eta kontzertu ekonomikoa lortu, hezkuntza eta
osasun arlo propioa lortu, nahiz eta Euskal Irrati-Telebista edo Ertzaintza
eta abar geureganatu.

Eta galdera hau egiten nion -orain ere egiten diot- neure buruari: ba al
dugu Euskal Herrian, oraingoz, elkarrekin bizitzeko lekurik? Izan ere, erakun-
deen eta herrien arteko harremanen eredu juridiko eta politikoa halakoa
edo bestelakoa izanik ere, beste arazo batek nauka arduratuta, nire ustez
sakonagoa baita, eta euskal herritarren arteko elkarbizitzari erro-errotik
eragiten baitio.

Auzoko edo aldekoarekin hogei urtez elkarganatzen jardun dutenen
artean, batzuek -ez denek- beste ahalegin bat egiteko borondatea dutela
ikusten dut. Ez dute txantaiagatik men egiterik nahi. Baina, era berean,
ez diote inori men egiteko eskatzen. Armak uzteko baino ez diete eska-
tzen. Hitza beteko dela sinesteko eskatzen diete, hitza eta hautestontziek
diotena.

Hogei urte inorekin elkarganatu gabe daramatenen artean ere elkarri
eskua eman beharra dagoela ikusten hasi direnak daudela susmatzen dut.
Beste batzuek, ordea, bere horretan darraite: konbultsioa mantendu behar
dute beren asmoak indarraren bidez inposatzeko.

Elkarganatzearen alde bide bata edo bestea hartu dutenek
elkarrekin topo egingo dutela pentsatu nahi dut; topo egin eta
elkarri eskua emateko gertu egongo direla.

Nire ustez errazagoa izango da elkarganatzen dagoeneko hogei urte
daramatenentzat. Gehiago dira eta bidearen zati bat egina dute. Lortutakoari
uko egin gabe, nekeak eraginda moteldu gabe, txantaiari ezetz esanda,
bidegileak izan daitezke osatzeke dagoen zatian aurrera jarraitzeko.

Baina nola elkarganatuko dira horretarako borondaterik ez dutenak?
ezin dut imajinatu; zalantzak baino ez ditut horretan. Nola adiskidetuko dira
beren buruekin gizarteratzeko bidean 1975etik 1985era eta, batez ere,
1985etik 1995era eraso eginez eta xaxatuz jardun dutenak?, nola onartuko
dute beren burua harrotasunik gabe ikustea?

Aurreko hamarkadetan, gizarteratzeko, beren burua defendatu beharra
izan zutenek barkatzen, ahazten, berregiten, elkarrekin bizitzen... ikasi dute.
Nola ikasiko dute hori egiten, pertsonak baztertzeko eta hiltzeko gai ere
badirenek?, nola bateratuko dituzte jarrera hain intoleranteak eta inoren
bizitza, inoren ideiak eta borondatea errespetatzea?, nola onartuko dute
hemen denok daukagula lekua?

Harremanak tolerantzian oinarritutakoak izan daitezen,
kalean, lanean, ikastetxean nahiz etxean egiten dugun guztiak gero
eta estuagoa bihurtuko du gizartean dagoen etena, eta gero eta
zabalagoa izango da elkarganatzeari eskainiko diogun esparru
emankorra.
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Halaxe ikusi nuen, orain dela hilabete batzuk, Euskal Herriko herritarren
elkarganatzea, eta halatsu ikusi nahi nuke orain ere.

3.- BAKERANZKO BIDE LUZEA

Beharbada gogoan izan eta onartu beharrekoa da Euskal Herriko indar-
keriak ia hogei urte iraun baldin badu demokrazia garaian, beste hainbeste
behar izango direla harremanak eraldatu eta bake iraunkorra lortu ahal iza-
teko. Garbi izan behar dugu bakea beti prozesua dela, amaitu gabeko borroka.

Jakina, ez dugu esan nahi terrorismoa gainditu beharra dagoela besterik
gabe; balore batzuk finkatu beharra dago (bizitzak duen balorea, desberdin-
tasunak duen balorea, elkarganatzeak duen balorea...) eta, gero, horien gai-
nean bakearen kultura jasotzen hasiko gara, euskal herritar guztientzako
elkarbizitzako eredua izan ahal izateko. Ondorioz, indarkeriaren erreferentea
ber-bertan zuela hainbeste urtez bizi izan den gizartea etikoki berriz sortzeari
buruz ari gara hitz egiten, ideiak, hitzak, jarrerak, sinboloak, harremanak
eta abar kutsatu baititu indarkeriak.

‘Alde egin dezatela’ esatetik ‘Hemen denontzako lekua dugu’ esatera
aldatzeko, denbora behar izango da. Urratsez urrats egin beharko dugu
aurrera, etenik gabe, denontzako guneak sortuz, zauriak sendatuz
eta indarkeriaren ondorioz gizartean altxatu ditugun hormak -ba-
rruko mugak- behera botaz.

Horregatik idatzi dut gogoeta hauen hasieran Senekaren aipu hura: ‘Ja-
rrera bakar batek gureganatuko du bakea: elkarri barkatzeko hitza hartzeak’.
Hori da; Euskal Herrian ere elkarri barkatzeko hitza hartzeak baino ez digu
ekarriko bakea.

. ‘Hitza hartu’

Erakundeen eta politikaren esparruan akordioak lortzeko beste eki-
men batzuek izan dezaketen lekua gora-behera, elkarrekin ‘gizarteko
hitzarmena’ berriz aurkitu, gure egin eta errespetatu beharra daukagu;
gutxieneko arauen inguruko kontsentsua lortu behar dugu, gutxie-
nekoak baina denontzat izango direnak. Eta hori, ez bakarrik gizartea
eta horren instituzionalizazioa mantentzeko, baina baita besterik gabe
pertsonen arteko elkarbizitzea posible egiteko ere.

. ‘Barkatu’

Barkamen kontzeptuak, tolerantziarekin gertatzen den bezala, adiera
humanista handia dauka. Barkamena edo indulgentzia epaitu, zigortu
edo barkatzearekin lotuta dago, eta barkabera izateak ez du esan
nahi ahula izatea edo norberak dituen iritziei uko egitea. Hala izan
ordez, eskuzabala izatea gizarte indartsu, tolerante eta zintzoen be-
rezko ezaugarria da.
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. ‘Elkarri’

Etengabe esan behar dugu garrantzi handikoa dela denek parte
hartzea gizarte hitzarmena gauzatzeko. Behin eta berriz erakutsi
digu azken urteotako historiak akordioen emaitzei jaramonik egin
ez dietenek nahiago izan dutela kanpoan geratu eta sistema osoari
aurka egiten jarraitu, gehiengoari gutxiengoaren nahia inposatzen
saiatzeko.

Tolerantzia, elkar onartzea eta elkarganatzeko borondatea bi-
delagun hartuta baino ez dugu lortuko ondoren proposatuko ditu-
gun pausoak ematea, eta, beharbada, etorkizunean eman beharko
diren beste batzuk ematea, nahiz eta gaur pentsaezinak gertatu.
Izan ere, indarkeriak bere horretan jarraitzea karga astunegia da
etorkizuna itxaropenez ikusteko.

Lehenbizi (3.1. atala) gaur-gaurkoari edo berehalako etorkizunari era-
giten dioten urrats batzuk aipatuko ditut; hainbat agenteri dagokien kontuak
dira. Horren ostean (3.2. atala) euskal gazteen heziketan tolerantzia printzi-
pioak zer nolako garrantzia duen azalduko dut.

3.1. Bakegintzan dihardutenen eginkizun batzuk

‘Bakeranzko bide luzea’ izena jarri diot etorkizuna eraikitzeko langin-
tzari, eta hor, denok, premia handiko eginkizunak ditugu. Gure ikuspuntu
instituzionaletik, bakoitzak bere esparruan duen erantzukizuna errespetatuz,
hauxe uste dugu:

. ETA erakundeak, indarkeriaz baliatzen jarraitzen duenak,
bere iharduera amaitzea erabaki behar du.

92tik aurrera indarra nabarmen galdu duenez gero (orduan harrapatu
baitzuten Bidarten buruzagitza), horren aurka egiteko, diskurtsoa eta
negoziatzeko baldintzak gogortu egin ditu ETAk. Era berean, ingu-
rukoek ere areagotu egin dute hainbat jarduera: Ertzaintzaren aurka-
ko jarrera, kaleko borroka -arazoaren irudiek indarra izaten jarrai
dezaten-, bakezaleen aurkako mugimendua Jose Maria Aldaiaren
bahiketarekin batera, informazioaren munduko profesionalen aurkako
erasoak...
Horrek guztiak erakusten duenez, politika dagoen egoeran egonda,
ez dirudi pauso errealistak emateko gertu daudenik, bakea bilatzeko.
Nahiago nuke oker banengo.
Baina lanean jarraitu behar dugu ETAk gizartean alde
dituen pertsonak iritziz alda daitezen eta horiek ere era-
kunde armatuari bertan behera geratu eta desegiteko eska
diezaioten.
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. 1988ko akordioak burutzea ahalbidetu zuen izpiritua berres-
kuratu behar dute alderdi politikoek, akordio horietako edu-
ki guztiak baliozkoak baitira gaur egun ere.

Euskadi Bakeratu eta Normalizatzeko Ajuria Eneko Akordioa, edo
Bakearen eta Tolerantziaren aldeko Iruñeko Akordioa nahiz Madrileko
Akordioak alderdien arteko akordio politikoak izan ziren, eta kasuan
kasuko legebiltzarrek berretsi egin zituzten. Oinarrian, indarkeria ez
erabiltzeko konpromezuarekin batera (ezin bestela izan alderdi demo-
kratikoen artean), indarkeriaren mintzagaia ez erabiltzeko konpro-
mezua ere bazegoen (ez diskurtsoan, ez estrategietan, ez ekimenetan...)
baldin eta alderdiren baten onerako edo hauteskundeetako emaitzei
begira bazen.
Konpromezu hori berreskuratzeko, elkarrekiko konfidantza lortu behar
da berriz, bakea sendotzeko behar den besteko konfidantza behintzat,
oinarrizkoa baita bakea. Alderdi politikoek ere behin eta berriz izan
behar dute gogoan ‘elkarri barkatzeko hitza’ hartu behar dela.
Orduko izpirituak beste zerbait ere eskatzen die alderdiei: beharrezko
lantresna eta metodo eraginkorrak eskuratzea akordioak garatu eta
ezartzeko. Horien bidez, ekintza positiboak bultzatuko dira gizarte
osoan giza eskubideen, demokraziako printzipioen eta tolerantziaren
aldeko jarrera aktiboa zabaltzeko. Baina politikan bertan ere -hori
delako politikarien esparrua- jardun beharko dute, elkarrizketa poli-
tikoak lekua izan dezan hautestontzien bidez legitimitate errepresen-
tatiboa eskuratu duten guztien artean, bestelako legitimitate faktikoak
bazterrean utzita.
Ajuria Eneko akordioak izenpetu dituzten alderdiek bakea-
ren aldeko elkarrizketarako proposatu behar dituzten edu-
kiak, printzipioz behintzat, akordio horietan jasotakoak
izango dira: akordioaren 17 puntuak eta, beharbada, gerora
zehaztuko diren beste batzuk. Beste batzuek mahairatutako
proposamen politikoak eztabaidatzeko gertu egon beharko dute, baina
beti, koherentzia dela eta, akordiokoak oinarri hartuta.
Akordioak lortu arte, elkarrizketetan naturaltasunez eta dis-
krezioz jardutea prozesua benetan serioa izatearen erakusle izango
da.
Denek parte hartzea lortzen ez den artean, politikak ez du bere zere-
gina lortuko. Era berean, politikaren esparruan politikaz soilik hitz
egitea -indarkeria erabat baztertuz- lortzen ez den artean, zibilitatea
ez da nagusituko.

. Demokraziako erakundeek legalitatea errespetatu eta giza
eskubideak babesten dituztela erakutsi behar dute; eredu-
garri izan behar dute eta baita aurrea hartu ere hurbiltzeko
eta elkarganatzeko ekimenak bultzatzean.



— 60 —

Zalantzarik gabe, demokraziako erakundeak aparteko gunea dira to-
lerantzia praktikatzeko. Elkarrekin bizi, parte hartu, pertsonek elkar
errespetatzera behartzen dute, bakoitzaren ideiek duten aldeak eragin-
dako haserrea alde batera utzita. Hurbildu beharra eskatzen dute,
bakoitzak bereari sendo eutsi arren... eta balore horiek denak dira
beharrezkoak, gizartea tolerantea izango bada.
Giza eskubideak babesteko ez dira nahikoa adierazpen erretorikoak.
Tortura-modu eta tratu txar guztiak erabat galtzea lortu behar da,
eta baita eskubide guztiak benetan errespetatzea ere, atxilotuen eta
presoen eskubideak tarteko direla. Horretarako, ezinbestekoa da gar-
dentasuna eta kontrol objetiboa bermatuko duten baliabideak izatea.
Polizia-kidegoek (Ertzaintza, Polizia Nazionala eta Guardia Zibilak)
herritarrak babestu eta horien eskubideak eta askatasunak zaintzeko
ardura dutenez gero, kontu handiz jardun behar dute bertako kideak
aukeratu eta etengabeko prestakuntza eskaintzeko orduan. Gizarteak
konfidantza izan behar du berengan, baina era berean, guztiz demo-
kratikoki eta profesionalki eraginkorrak izanez jarduteko eskatu behar
die. Eraginkorra izatea inoiz ere ez da giza eskubideak errespetatzeko
premiaren gainetik egongo. Eta eraginkorrak izan ez eta delituei aurre
hartu edo galarazten ez badituzte, orduan ere ez dute beren egitekoa
beteko. Beren esku dagoenez koertzioa egiteko gaitasun zilegizkoa,
etengabe eta zorrotz kontrolatu beharko da ahalmen hori.
80ko hamarkadan GALekin gertatutakoa argitzeak garbi utzi
behar du berriz ere zer ez den egin behar. GAL guztiz deitoragarria
izan da berez duen perbertsitateagatik (bahiketa, tortura, hilketa) eta
Estatuaren egituraren baitako erakundeek burutu izanak erasten dion
erabateko larritasunagatik. Baina, gainera, beste ondorio benetan txar
batzuk ere izan ditu euskal gizartean: indarkeriak eragindako kaltetu
gehiago; justifikatu edo txalotu zutenen artean baloreen aldaketa izan
da; Zuzenbideko Estatua legitimaziorik gabe geratu da; herritarrei
bakearen alde egiteko oztopoak jarri dizkie, bi aldetako sarraskien
presiopean zeudelako; gorroto eta mendeku-nahiak indarra hartu du...
Justizia administrazioak erantzuleak nor diren erabaki eta horretan
botere publikoek benetan laguntzearekin batera, ahalegin handia egin
beharko da Zuzenbideko Estatuak eta sistema demokratikoak galdu
duten sinesgarritasuna berreskuratzeko.

. Gizarteko mugimenduek tolerantzia, errespetua eta elka-
rrizketa zabaldu behar dituzte, horiek direlako eurek ere bere
egiten eta defendatzen dituzten baloreak, bakegile diren aldetik.

Herritarrei duten bake eta askatasun nahia adierazteko bideak eskain-
tzeaz gainera, osmosis-lana ere egin dezakete Euskadiko gizarte mugi-
menduek; tolerantziazko ideiak eta jarrerak heda ditzakete. Hautes-
kundeetako emaitzen menpe ez daudenez gero, eta barneko
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pluraltasunari esker, politikan alderdi desberdinetan dauden pertsonak
batzeko eginkizuna izan dezakete. Era horretan, Euskal Herri anitza
eta tolerantea zer izango den aurrera dezakete.
Baina hori lortzeko, benetako gizarte mugimendu izan beharko dute,
antolatuak eta egituratuak, gizartean txertatuak, barneko eztabaida
eta guzti, zein eginkizun berezi eta muga dituzten argi izango dutenak,
eta gizarteko lanaren alde egingo dutenak, alderdi politikoen espa-
rruan sartu gabe.

. Herritarrek benetako protagonista aktiboaren lekua hartu
behar dute, haiek ere arazoaren zati direlako, irtenbidearen
gako bat ere izan daitezkeela jakinda.

Euskal herritarrek egunero erakutsi behar dute bakearen aldeko kon-
promezu aktiboa hartu dutela: gizarteko mobilizazioetan sarriago
hartu behar dute parte; elkarbizitzaren aurkako jarreren aurrean,
ezkutatzeko izaten den joera gainditu egin behar dute; eta demokra-
ziaren sendotasunean oinarrituta, aurrez aurre dauden pertsonak
elkarrengana hurbiltzeko bideak zabaldu behar dituzte.

* * *

Euskal Herrirako bakea lortzeko, denek hartu behar dute parte. Batzuk
prozesuaren erreferenteak eta mugiarazleak izango dira, beste batzuk prozesu
horretan aktiboki parte hartu eta konprometituta egongo dira. Kasu guztietan,
eginkizun osagarriak izango dira, baina denek tolerantzia izango dute ezau-
garri, nahitaez.

Ajuria Eneko akordioan proposatzen zenez, ‘indarkeria elkarrizketaren
bidez amaitzeak’, hainbeste aldiz aipatutako esaldiak, gizarteko elkarrizke-
taren, politikako elkarrizketaren, elkarri barkatzeko hitzarmenaren -lehen
aipatu dugu- fruitua izan behar du, denak ala denak ere bake iturri direlako.

3.2. Euskal gazteak eta tolerantzia

Etikaren ikuspuntutik, gizarteak moralari dagokionez aurrera egitea nahi
badugu, garrantzi handiko gaia da bakearen eta tolerantziaren aldeko heziketa
jasotzea. Jakinekoa denez, balore horiekiko heziketa ezin da haurtzaroan
edo gaztaroan bakarrik jaso, baina epe luzeari begira, oinarri-oinarrizkoa da
gazteen belaunaldiek balore horiek lantzea.

Gaur egun Euskal Herrian erabateko lehentasuna du gazteen
artean tolerantzia eta bakezko elkarbizitza printzipioak sustatzeak.

Gai honen inguruan luzexeago hitz egin nahi nuke. Izan ere, seguru
asko urte askotan heziketarekiko konpromezu berezia izan dudanez gero,
ardura berezia dudalako hor. Gainera, goi-komisionatuek duten suspertze-
-lanak esparru horretan eginkizun nabarmena izan dezakeela uste dut.
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a/ Diagnostikoa

Azkenengo hamarkadetan, euskal gizartea indarkeriaren protagonista eta
objektu, jasale eta eragile izan da. Egia da indarkeria, era batekoa edo bes-
tekoa, gizarte guztietan aurkitzen dela. Hala ere, gure artean gertatzen denaren
alderantziz, gure inguruko oso leku gutxitan saiatzen dira indarkeriaren bidez
etekin politikoa lortzen, ‘hilketa politikoen’ edo terrorismoaren bidez.

Horrek bereizten du, hain zuzen ere, guk bizi dugun egoera. Gure
gizartea, seguru asko, ez da inguruko beste batzuk baino intoleranteagoa. Ez
hori bakarrik; seguru asko gaur egun indarkeriaren erreferentea
baino ez da izango euskal gizartean intolerantziari bide ematen
dion ia elementu bakarra. Hala esango nuke nik. Eta euskal gazteek
gertakari hori gertuago edo urrutixeago dutela gizarteratu behar
izan dute.

Indarkeriazko ekintzetan aktiboki parte hartzea beti gutxiengoaren jar-
duna izan dela alde batera utzita, horren ondorioek gizarte osoari eragiten
diote. Indarkeriazko gertakariez inguratuta luzaroan biziz gero, jarrera,
pentsatzeko era, defendatu eta egokitzeko bideak... sortzen dira, baina oso
desberdinak izaten direnak, askotan kontrajarriak, herritarren arabera. Gataz-
ka kronikoek gizarteko harremanak, komunikazioa, pertzepzioak, gizartearen
antolaketa eta abar eraldatu egiten dituzte.

Indarkeriaren aurrean izaten diren era bateko edo besteko jarrerak azter-
tzerakoan kontuan hartu beharreko eragileetako bat adina da. Dagoeneko,
azterlan batzuek bereziki aztertu dituzte euskal gazteek hainbat indarkeria-
-motaren aurrean dituzten jarrerak eta egiten dituzten balorazioak. Azalpen
honetan zehar azterketa horietatik ateratako ondorioetako batzuez baliatuko
naiz. Hauek dira gehien aipatuko ditudan lanak: Euskal Gazteak, 1986; Euskal
Gazteak, 1990; Euskadiko Gazteak Sozializatzeko Prozesua. Euskal Gazteak,
1994; Euskal Herria, baloreei buruzko Europako Inkestan. Euskaldunak des-
berdinak al dira? Den-denak Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagu-
siak argitaratutakoak dira.

Hainbat arrazoi direla bide, indarkeriak eta indarkeriaren baloreek eragin
berezia dute gazteengan. Horrek ez du esan nahi gazteak beste batzuk baino
indarkeria-zaleagoak direnik. Esan nahi duena da jende multzo horrek
oso modu berezian bizi duela indarkeria eta indarkeriaren dialek-
tikak erraz eragin diezaiokeela. Hala ere, azken aldian kaleko indarkeria
areagotu egin den arren eta indar handiagoaz agertu bada ere, nahiz eta
gizartean sortzen duen eragina benetan larria izan, gogoan izan behar dugu
itxaropena izateko datuak ere badaudela, azken urteotan gazteen jarrerek
izan duten bilakaera ikusita.

Ezin da esan ez kasu honetan ez besteetan multzo bateratua denik.
Kontrakoa bai, ordea. Burututako azterketek erakusten dutenez, euskal gaz-
teek indarkeriarekiko -gizarteko gertakari gisa- duten iritzia oso desberdina
da beren artean ere, gizarteko beste edozein adin-taldetan gertatzen den
moduan.
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Gogoeta honen ikuspuntua zein den kontuan izanda, garrantzi handikoa
da indarkeriaren ingurukoan hainbat zirkulu kontzentriko bereiztea.
Hiru behintzat bereiz ditzakegu:

- Gertaera eta jokaera biolentoena; denetan talderik txikiena, esan beha-
rrik ez badago ere. (‘Egiten dutenak’, esan liteke).

- Biolentzia erabiltzearen aldeko jarrerarena: prest izatea politikan ere
erabiltzeko. (‘Egiteko prest daudenak’, esan liteke).

- Besteek egindakoari buruzko balorazio moralarena: ekintza biolentoak
zuritzea. (‘Egiteko prest egon ez arren, beste inork egitea gaizki irudi-
tzen ez zaienak’, esan liteke).

Bistan dago lehenbiziko zirkuluak -delitua egiteak- baduela bere lege-
esparrua, eta, jakina, justiziari dagokiola. Guk beste bi planutan egin dezakegu
lan, jokabidearen eta balore sozialen esparruetakoa baita gure eginkizuna.
Jokabidea eta balore sozialak, izan ere, oinarri-oinarrizko bi elementu dira
gizarte kohesionatu zartaturik gabekoa eraiki nahi badugu. Esparru horretara
berariaz mugatzeak, dena den, beste batzuetatik bereiztea esan nahi du, nahiz
eta badiren beste batzuk ere aski garrantzitsuak eta beren entitatea dutenak.
Bereizte horrek ez dio, nolanahi ere, gizartean duen inportantzia handia ka-
musten, bai kolektibo askoz handiagoak harrapatzen dituelako bere baitan
(ekintza biolentoak egiten dituztenen ‘harrobi’ izan daitezkeenak), bai faktore
horiek gizarte bat, moralki osasuntsua izango dena, eraikitzea ekar deza-
ketelako gaur edo bihar.

Lehen ere egin dituzte euskal gazteriari buruzko azterketak, eta lokarriak
aurkitu dituzte arestian aipatu ditugun jokabide, jarrera eta balorazioetan:
sexua, jatorria, eskola-porrota, aisialdirako denboran atseginik ez aurkitzea,
era bateko prentsa irakurtzea, drogak edo alkohola hartzea... Lokarririk
zuzenenak, ordea, hiru faktore hauetan aurkitu dituzte:

- Faktore politikoak (halako partiduaren aldeko botoa ematen dutenak
eta ‘paso’ egiten diotenak botoa emateari; beren burua halako politi-
karen aldekotzat jotzen dutenak; nazionalitate sentimendua dute-
nak...).

- Faktore erlijiosoak (erlijio sinesmenaren eta Jainkoari nahiz Elizari
izendatutako paperaren juxtu beste alderakoa dutenak...).

- Faktore sozialak (iraultza edo erreforma gizartea aldatzeko eredutzat
jotzen dituztenak...).

Azterketa horiek egungo egoerara egokitu behar izanez gero, seguru
aski beste faktore batzuk ere kontuan hartu beharko lirateke, esate baterako:
gizartean iskanbila pizten aritzen diren pertsona larri batzuek gazteak
erreklutatzea, manipulatzea eta zuzentzea; eta baita ghetto moduan funtzio-
natzen duten zirkuituetakoa edo gertukoa izatea ere.

Esan dezagun, aurrera segitu baino lehen, ‘euskal gazteak’ halakotzat
edo bestelakotzat hartzea, sinplifikatu behar gorriak ekarritako zerbait dela,
eta esparru konplexu xehetasunez betean kokatu eta interpretatu behar dela;
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era askotako jokabideak baitaude esparru berean, baita horien kontrakoak
ere askotan. Hori, jakina, normala da edozein gizarte konplexutan.

b/ Gazteak tolerantziaren baloreak irakatsiz hezitzea

Gazte asko eta asko ikasten ari da, unibertsitatean batzuk eta handik
kanpora beste batzuk. Bidezkoa izango da, beraz, egoera honen aurrean
hezkuntzak zer egin dezakeen galdetzea. Zer egin dezakeen, zehazki, bakearen
eta elkar ulermenaren aldeko jokabide eta baloreetan hezitzeko; biolentzia
koakzio politikotzat baliatzearen kontrako jokabide eta baloreetan hezitzeko.

Kontuan izan behar dugu, nolanahi ere, hezkuntzak ere badituela bere
mugak esparru honetan. Izan ere, eskola (unibertsitatea) agente bat besterik
ez da sozializazio garaian; hor daude familia, komunikabideak eta kideek
beren artean osatzen dituzten taldeak, indartsuenetako batzuk aipatze aldera.
Hala, bada, lehentasunezko arreta eskaintzen diogu, baina ez baloreak trans-
mititzeko beste bide batzuek baino indar handiagoa daukalako, baizik eta
zerbitzu soziala delako eta, beraz, haren bitartez indar eta sustapen lana
egiteko erabil daitekeelako edo erabili behar delako.

Abian jarrita dauzkagun hezkuntza-erreformen asmo bat da
zehaztea zer jokabide eta balore iritsi behar diren. Unibertsitateaz
kanporako mailetan bi bide taxutu dituzte baloreak lantzeko eskolan:

1) Berariazko atal bat sartzea arlo, ikasgai, maila eta etapa guztietan,
eta orain arte tradizio handiagoa izan duten beste arlo batzuei (kon-
tzeptu eta prozedurei, esate baterako) adinako garrantzia ematea.

2) ‘Zeharkako lerroak’ sartzea eskola curriculumean (maila eta etapa
guztietan, hala berean). Garrantzitsuenetako bat, hizpide dugun gaiari
dagokionez, ‘bakerako eta giza eskubideetarako hezkuntza’ da.

Eskola curriculumari dagozkionak dira arestian aipatu ditugun bi neu-
rriak. Ez dugu ahaztu behar, ordea, hezkuntza sistemak badituela beste
baliabide batzuk ere jokabide eta balore jakin batzuk garatzeko,
konparazio baterako:

. irakasleak egin dezakeen tutoretza eta orientazio lana;

. gazteen arteko elkartegintza; elkarrekin bizi izaten eta elkarri lagun-
tzen ikasteko praktikaren bitartez, eta baita indarrak bideratzeko eta
arazoak konpontzen aktiboki parte hartzeko ere;

. ikastetxeen funtzionamendu eta antolaketan parte hartzeko bideak;
modua jartzen baitute arazoak kritikoki azaltzeko eta aterabideak
eskola osatzen duten guztien artean hitz eginda bilatzeko;

. ikasleen eskubide eta betebeharrak, edo ikastetxeen antolaketa eta
funtzionamendu arauak; izan ere, haietan datoz elkarrekin bizitzeko
arauak, arazoak konpontzeko bideak...
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Baliabide eta lanabes ohikoak dira den-denak, balore jakin batzuk sen-
dotzeko erabil ditzaketenak bai ikastetxeek eta baita irakasleek ere, nola
unibertsitatean hala unibertsitateaz kanpo. Baliabide horiek erabiltzeko
modua izatea, edozein moduz ere, praktikan garatzeko gaitasunaren baitan
izango da; bere koxka duen gauza, jakina.

Hala, lan horiek benetan egiten al diren ala eginkizun uzten
diren aztertu beharko lukete herri-defendatzaileek. Izan ere, ekimen
franko ari da abian jartzen bakerako hezkuntzan (proposamen didaktikoak,
materialak, bakearen alde konprometituta dauden taldeen arteko lankide-
tza...), baina maratila eta oztopoa ere nonahi dago. Alde horretatik, guri
dagokigu akuilu lana, Administrazioak bere gain har dezan bake-
rako hezkuntzan dagokion ardura instituzionala. Hala, bada, Admi-
nistrazioak orientazioa, baliabideak, prestakuntza, laguntasuna,
jarraipena, kontrola eta abar egiteko konpromezua hartu behar
du.

4.- HERRI DEFENDATZAILEOK EGIN DEZAKEGUNA

Guk ere pentsatu behar dugu piska bat zer egin dezakegun bakearen
alde. Horregatik, orain arte hartu nahi izan dudan ikuspuntutik -euskal gizar-
tean dagoen tolerantziaren azterketatik- begiratu eta pista batzuk eman nahi
nituzke herri-defendatzaileok zer lan egin dezakegun azaltzeko.

Hala, bada, alde banatara bereiztuko ditut -argitasun handiagoa izate
aldera, beti ere- ekinbiderik orokorrenak eta berariazkoenak, nahiz eta gure
eginkizunik behinenak -eskubideak defendatzeak, alegia- berekin dituen ares-
tian aipatutako ekinbide berariazko horiek.

4.1. Ekinbide orokorrak

Gure ekinbide bakoitzarekin, tolerantziaren kultura zabaltzen
eta sendotzen lagun dezakegu. Hona hemen modu batzuk:

- Aurren-aurrena, pertsuasio lana eginez egunero-egunero.

Pertsuasio-instantzia da Herri Defendatzailea. Batzuetan, oztopo
handia izaten da arazoak konpontzeko, baina, lanabesik garrantzi-
tsuena ere bada, halaber, tolerantziaren kulturari eta jarrerak hurbil-
tzeari gure ekarpentxoa egiteko. Bai denekin hitz eginez eta denei
entzunez, bai egiten ditugun proposamen apalen bidez -gure propo-
samenek ez baitute betearazteko indarrik-, lagundu egiten dugu
desadostasunak konpontzeko estilo eta manera errespetuzko bat sen-
dotu dadin.
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- Auziak konpontzeko bitartekari lana eginez.

Akaso, hauxe izango da gutxien erabili dugun aukeretako bat, bai gure
legerian eta bai egunereko jardunean. Auzietan bitartekari izatea, ordea,
modu egokia da gizarteari erakusteko elkarrekin hitz egitea dela gizakiak
duen baliabidea; sistema bat, desadostasunak pertsonaren duintasuna
gutxitu gabe azaltzeko bidea ematen duena; modu praktikoa
demokraziaren erronka zera dela erakusteko: hurkoa arrazoibideak
emanda komentzitzea, indarkeriaren eta armen bideak baztertuz.

- Jokaera intoleranteak salatuz.

Zer egina franko falta da oraindik administrazioa bera ere parte izango
duen elkarrizketaren kultura sendotzeko. Hartarako, ordea, herrita-
rrekiko nahiz herritarren elkarteekiko komunikazio sistemak indartu
behar dituzte administrazioek, eta elkarrizketa jarri behar dute admi-
nistratzaileek beren lanaren zerbitzura. Guri dagokigu, bestalde,
harrokeriaz edo handikeriaz jokatzen duten administrazioak eta ad-
ministratzaileak salatzea.

- Herritarrei zer eskubide dauzkaten azalduz.

Kontuan izan behar dugu, edozein moduz ere, gauza konplexua dela
aipagai duguna: halako kultura mota bat sendotzea. Eta horrek behar
duena da kide bakoitzak balore amankomun batzuk bereganatzea
eta geroz eta argiago ikustea zer eskubide dituen. Alde horretatik,
besteek baino gehiago behar dute pertsona edo kolektibo ahulenek
beren eskubideen berri izatea. Hala, beren eskubideen berri emanez
hasi behar izaten da, askotan, edozein baino samurrago menderatzeko
moduko kolektibo horiek babesteko. Daitekeena da, beraz, jendeak
errazago jasotzeko moduan erabili behar izatea guk geuk ere eskuarki
erabiltzen ditugun lanabesak: urteroko txostenak, esate baterako. Ez
baitugu ahaztu behar, izan ere, pertsona guztiak prestatu behar ditu-
gula, denok eskubide berberak eta bakoitzak bere irizpideak izan ditza-
gun; tolerantziak ez baitu askatasunik ekarriko bestela.

- Aginte publikoei esijituz.

Gizarte demokratikoetan gestio-lan huts-hutsa baino gehixeago ere
egiten dute aginte publikoek: gizartea hobetzeko prozesuak gidatzea
eta gidari izatea ere badagokie. Planak eta baliabideak esijitu behar
dizkiegu, beraz, bakea eraikitzeko azpiegitura soziala sendo dezagun.

- Gizarte bidezkoago eta toleranteago baten aldeko apustua
egin duten kolektiboei laguntza emanez.

Era honetako kolektibo asko eta asko, daukaten pluralitatea eta kon-
tsentsu gaitasuna daukatelako, adiskidetasunaren ikur eta hazi dira.
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Indarrak biltzen, giza taldeak mobilizatzen eta tolerantziaren baloreei
goreneko maila emateko giro soziala sortzen egiten duten lanari guk
erantsi diezaiokeguna zera da: entzutea, hurbil egotea, bultz egitea
eta haiekin batera lan egitea.
Denak ez ditugu aipatu, jakina, guk, gure instituzio hauetatik, beste
lan asko egin ditzakegu-eta kontzientzia soziala eraikitzeko, halako
balore zibiko batzuk sendotzeko, borondate aktiboak ugaltzeko eta
tolerantziaren, berdintasunaren eta duintasunaren alde mobilizatzeko
sektore asko. Seguru gaude, gainera, gaur inoiz baino beharrezkoagoa
dela, eta tolerante izan behar dugula geure artean; hori baita bakea,
demokrazia eta kohesio soziala irits dezagun laguntzeko modu bat.

4.2. Ekinbide berariazkoak

Ekinbide orokor izendatu ditugun horiek aurrera ateratzeaz gainera,
guri tokatzen zaigu zaintzea -instituzio garantistak izanik gureak-
legeak zorrotz betez eta giza eskubideak zintzo errespetatuz burutu
ditzaten aginte publikoek beren ihardunak. Esan gabe doa lotura zuze-
na duela arestian aipatutakoak egungo aztergaiarekin; ez baita nahikoa tole-
rantzia predikatzea, baldintza sozialak jarri behar dira gauzatzeko bidea izan
dadin. Horretan zorrotz baino zorrotzago jokatu behar dugu: zorrotz jokatu
behar dugu justiziarekin, zain egon giza eskubideak ez zapuzteko, eta, batez
ere, zorrotz bizi izateko eskubidea eta pertsonaren duintasuna errespeta
daitezen.

Gure eginkizun nagusia, beraz, eskubideak bermatzea da, eta, alde horre-
tatik, biolentzia alde batera uzteko eskatu behar diegu bai praktika-
tzen dutenei eta bai laguntzen dietenei (Eskerrik asko, bide batez,
Jose Mari Aldaia askatzearen alde bidali dizkidazuen gutun eta telegramen-
gatik), baina, halaber, indarkeriaren kontra egin behar dutenean
giza eskubideak zintzo errespetatzeko eskatu behar diegu institu-
zioei, eta ekin hala jokatzen ez badute.

Kontua ez da gure jardunaren neurri bikoitz hau bi alderdien erdi-erdian
jartzea. Kontua da gure erantzukizunari ikuspuntu batetik heltzea, denok
beretik: biktima defenditu beharretik, alegia. Guk tinko egon behar
dugu, beti, biktimaren alde, edozein delarik ere biktima hori. Bestela ez baitau-
kagu laguntzerik gure herrian bakea eraikitzen.

* * *

Horiek horrela, Euskadin egun bizi dugun egoera kontuan har-
tuta, Arartekoak uste du ondoren datozen proposamenak lasai
ederrean aztertu eta, egoki irudituz gero, laguntzea dela Herri
Defendatzaileok elkarlanean bakearen kulturari egin diezaiokegun
ekarpen berariazkoa. Hona proposamenak:
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a/ Bakerako eta tolerantziarako hezkuntza:

1. Gertutik zaintzea Administrazioak bere erantzukizunari hel-
tzen diola eta hezkuntza sistemak bakerako hezkuntza es-
kola curriculumaren barruan lantzen duela behar diren orien-
tazio, baliabide, prestakuntza, laguntza eta kontrolarekin.

2. Gazteek ikastetxeetan parte hartzeko dauden baliabide guz-
tiak garatzen laguntzea, hura baita elkarrizketa, elkarlana eta
auziak konpontzen ikasteko modu aski egokia.

b/ Administrazioko organoen zenbait ekintza:

3. Eginahal guztiak egitea tratu txarrak eta torturak ekiditeko.
Hartarako, erne egon beharko dugu, eta kontrol moduak proposatu
beharko ditugu zigorraren beldurrik gabe aritzeko moduko tokirik
inolaz ere izan ez dadin, hala esaten baita bai Europako Itunean,
1950eko azaroaren 4koan, Giza Eskubideak eta Libertaterik Funtsez-
koenak babestekoan, eta baita torturaren nahiz beste edozein tratu
edo zigor krudel, anker edo degradanteren kontra Borroka egiteko
Itunak, 1984ko abenduaren 10ekoak, zeinak 1979ko irailaren 26an
eta 1987ko urriaren 10ean berretsi baitzituen Espainiak.

4. Ahal den guztia defendatzea indarkeriaren eta terrorismoa-
ren biktima izan direnei kaltea arindu beharra, materialki
bezala moralki, nonahitik heldu delarik ere biolentzia eta
terrorismoa.

c/ Terrorismo delitua egiteaz salatuta daudenen tratamendu prozesal
eta penala:

5. Aldatu behar diren legeak aldatzeko proposatzea, terroris-
moa egiteaz salatuta daudenei tratu berezia edo diskrimina-
tzailea ematerik egon ez dadin.

d/ Delitu egin izanagatik preso dauden pertsonak:

6. Ahal dugun guztia egitea geure legeetan beretan ditugun
neurriak garatu eta praktikan jartzeko eta presoak bergi-
zarteratzeko, hori baita justizia oinarri duen politika penitentziario
ororen helburu gorena; ikus Konstituzioaren 25.2 artikulua eta Lege
Organiko Penitentziario Orokorraren 1. artikulua.

7. Presoek beraien kondenak beren bizilekutik hurbil dauden
kartzeletan bete ditzaten bultzatzea; hartara, presoa bere gizar-
tetik atera beharrik ez litzateke izango (hala jartzen du Lege Organiko
Penitentziario Orokorraren 12.1 artikuluan ere) eta arindu egingo
litzateke, galanki, gurasoei eta lagunei lehenaz gainera dakarkien
sufrimendua eta kostua.

8. Kartzeletako administrazioak legeak, hainbat kasu desber-
dinetan dauden presoak kartzelatik ateratzeko jarritakoak,



— 69 —

betetzen ote dituen zaintzea, esate baterako: zigorraren zati
jakin bat bete izana (Arautegi Penitentziarioaren 58. artikuluan
jartzen duena) edo sendabiderik ez duten gaisotasunak edukitzea
(60. artikuluan jartzen duena).

e/ Kontzientzi eragozpena eta intsumisioa aintzakotzat hartzea (ikus
eraskina):

9. Kontzientzi eragozpenarentzat jarrita dauden legeak -baita
Kode Penalaren proiektuak aurrikusten dituenak ere- aldatzeko
behar diren neurriei lehenbailehen ekiteko eskatzea Gober-
nuari eta Gorte Nagusiei, zigorra kentzeko, soldadutza egi-
teari nahiz zerbitzu soziala egiteari uko eginez gero.

10. Gobernuari eskatzea, era berean, egoki jotzen dituen gestio
guztiak egiteko intsumisoak kartzelara joan ez daitezen,
oraingoek joan behar izaten duten eran; harik eta, beti ere,
legeak aldatzeko eginbideak egin arte.

* * *

Nahiz eta, funtsean, arrazoi etiko eta demokratikoengatik esijitu egiten
dugun, ez dugu ahaztu behar are interes handiagoa daukatela gora-behera
hauek guztiek Euskadin: motibo berririk ez emateko auzia eta haserrea sortu
dadin gizartean. Izan ere, iruditzen zait komeni dela elkarbizitze sistema
demokratikoak eta haren instituzioek beraien legitimazio soziala berritzea,
egunero-egunero. Hori iristeko, ordea, bide bat besterik ez dute: demokratikoki
jardutea, eta halaxe ikustea gizarteak ere.

Baliteke horixe izatea bakea lortzeko guk egin dezakegun lanik handiena.
Bakeak, ordea, errealitate sozialak bezalaxe, zaintzea eskatzen du, eta, batez
ere, giza eskubideak gauzatzea. Horra, bada, zer ematen diogun guk kohesio
sozialari eta halako gizarte moderno bat -gizatasunean, tolerantzian eta
elkartasunean oinarritutakoa- eraikitzeko lanari.

ERASKINA:

Arartekoak ekainaren 9an Herri Defendatzaileari bidalia, kon-
tzientzi eragozpenaren eta intsumisioaren auzian esku har dezan
eskatzeko.

Jaun txit goren hori:
Gure erakunde honetara behin baino gehiagotan etorri dira laguntza

eske hainbat eta hainbat talde, intsumisoen familiek eratu dituztenak, eta
baita Kontzientzi Eragozleen Mugimenduko ordezkari batzuk ere. Kolektibo
horiek guztiak, bistan da, gure erkidegoko hiru probintzietan ari dira lanean.
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Adierazi didatenez, intsumisoen egoerak kezka handia ematen die eta haien
ustez derrigor aldatu behar dira legeak, gizarteak duen arazo larri honi kon-
ponbidea emateko.

Koordinazioa eta elkarlana dira gure instituzioen arteko harremanen
oinarriak. Hala, bakoitzari izendatutako eskumenak ere zintzo errespetatuz,
zugana jo dut: euskal intsumisoen familiartekoek maiatzaren 25ean egin
genuen bileran azaldu zizkidaten kezkak zuri aurkezteko, eta, halaber, esku
har dezazun eskatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan gero eta oihartzun eta
garrantzi handiagoa hartzen ari den auzi honetan, zeina baita kontzientzi
eragozpena eta intsumisioa.

Urte hauetan denetan, behin baino gehiagotan azaldu du zure ardura-
peko erakunde horrek arestian aipatu dudan auziarekiko kezka. Begiratu
besterik ez dago 8/1984 eta 48/1984 Legeetako puntu zenbaiten kontra
-kontzientzi eragozpenari dagozkion zigor penal eta administratiboei buruzkoa
baita lehenbizikoa eta kontzientzi eragozpena nahiz zerbitzu soziala arautzen
dituena bigarrena- jarri dituzuen errekurtsoak, Konstituzioaren kontrako dire-
lakoan; eta egin dituzuen lanak eta eman dituzuen aholkuak azkeneko urteo-
tako txostenetan (1985ekoan, 1986koan, 1989koan, 1991koan...).

Bistan dago gero eta jende gehiago dagoela egun soldadutzarekiko kon-
tzientzi eragozpena arautzen duten legeen kontra. Gure Autonomia Erkide-
goko gehienak sentimentuz behintzat kontra daudela esan daiteke, hala
erakusten dute egin izan diren azterketek.

Gaur egun 3.000 intsumiso daude gure erkidegoan konponbide baten
zain; asko eta asko, gainera, kartzelan.

Era askotara azaltzen da gizarteak arazo honetaz duen kezka eta arbuioa,
eta, jakinekoa denez, instituzio publikoek ezin dute horietatik aparte gelditu.
Alde horretatik, eta garrantzi handikoak direlako kontu honetan ere, Eusko
Legebiltzarrak eta Eukopako Parlamentuak hartutako ekinbide batzuk aipatu
nahi dizkizut, eta baita Bilboko Auzitegi Probintzialaren adierazpen batzuk
ere.

Eusko Legebiltzarrak, esate baterako, legez besteko proposamen ugari
egin zituen aurreko legegintzaldian, eta aldi baterako erabaki asko ere hartu
ditu, inork desio ez duguna gerta ez dadin: intsumisoak kartzelan sartzea.
Proposamen askok, esan dezagun bide batez, alde izan du Eusko Lege-
biltzarraren gehiengoa.

Hor ditugu, konparazio baterako, 1991ko uztailaren 3an egindako
bilkuran onartutako legez besteko proposamena, derrigorrezko soldadutza
deusestatzeari buruzkoa; 1989ko apirilaren 13an egindako Osoko Bilkuran
hartutako erabakia, kontzientzi eragozle izateko eskubideaz; edo 1993ko
maiatzaren 14ko bilkuran onartutako akordioa, zeinaren bidez ‘Intsumisioak
dakarren arazoa konpontzeko behar diren neurri guztiak hartzeko eskatzen
dien Legebiltzarrak aginte publikoei, eta baita intsumisioa zigorgabetzeko
ere, hala eskatzen baitute Euskadin bizi diren pertsonarik gehienek.’ (Testu
osoa ere bidali dizut).
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Estreinatu berri dugun legegintzaldi honetan bertan ere (V. legegintzal-
dian), Eusko Legebiltzarrak onartu egin du -1995eko martxoaren 24an, hain
zuzen ere- legez besteko proposamen bat ‘Euskadiko intsumisoak libre uzteari
buruzkoa’. Hona zer dioen zehazki:

‘Eusko Legebiltzarrak erabaki du:

1.- Eusko Legebiltzarrak legedi militarra eta Kontzientzi Eragozpenaren
Legea eraberritu beharrari buruz hartutako erabakiak berrestea, bai
eta Legebiltzarrak herri-aginteei egindako deia ere, alegia, intsumi-
sioari irtenbidea emateko beharrezko neurri guztiak hartzeko eta,
zalantzarik gabe, Euskadiko herritar gehienek eskatzen dutenez,
intsumisioa zigorgabetzeko deia.

2.- Adieraztea, aldi baterako egoera honek dirauen bitartean, zerikusirik
duten estamentuek beharrezko neurriak hartu behar dituztela talde
honek espetxean jarrai ez dezan.’

Europako Parlamentuak berak ere hartu zuen erabaki bat Komunitateko
Estatuetako kontzientzi eragozpenaren gainean, 1994ko urtarrilaren 19an.
Urtarrilaren 19koan lehenago hartutako erabaki batzuetan esandakoa sakon-
du zuen Europako Parlamentuak. Lehenago hartutakoak dira 1983ko otsai-
laren 7ko Hamabi C68 1.3.1989 erabakia, esate batera, eta baita 1989ko
urriaren 13ko erabakia ere, Hamabi C291, 1989-11-20koa, kontzientzi era-
gozpenak eragin eta soldadu joateari uko egitearen gainekoa dena. Hona
hemen 1994ko erabakiak zer jartzen duen:

‘1. Guretzat, kontzientzi eragozle izatea pertsonak duen eskubidea da,
egiazkoa eta berea, Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordeak
onartua 89/59 Erabakian eta estu lotuta dagoena norberaren liber-
tateak erabiltzeko eskubidearekin. Horiek horrela direla, soldadu
joanda nahiz zerbitzu zibila eginda eman daiteke zerbitzu komuni-
tateari.

2. Guri iruditzen zaigu, soldadu joan beharra izan eta erlijioak, etikak,
filosofiak edo kontzientziak eraginda joan nahi ez duena dela
<<kontzientzi eragozle>>. Halaber, definizio hori onartzeko eskatzen
diegu Komunitateko estatu guztiei.

3. Bat gatoz, orobat, Europako Kontseiluko Ministroen Komiteak derri-
gorrezko soldadutzarekiko kontzientzi eragozle izateaz (R(87)8)
Gomendioan adierazi zituen printzipio oinarrizkoekin; eta iruditzen
zaigu gomendioa gutxien-gutxienezko oinarri bat besterik ez dela
arau batzuk jartzeko zerbitzu zibilaz, Europako Kontseiluko kide
diren Estatu guztiek bete beharrekoak.

4. Kontzientzi eragozpenak mundu guztian sortu du arazoa, hala era-
kusten du Nazio Batuetako Giza Eskubideen Batzordeak 1989an
hartutako Erabakiak, eta baita Europako Kontseiluko Ministroen
Komiteak 1987an eman zuen Gomendioak nahiz 1989an hartu zuen
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Erabakiak ere, dokumentu horietan baitator -eskubideen tartean-
soldadutzarekiko kontzientzi eragozpena, eta azpimarkatu egiten
dute soldadutzaren ordezko zerbitzuak ez duela zigorra izan behar.

5. Seguru gaude eskubide hau -kontzientzi eragozpena- giza esku-
bideetatik eta libertate funtsezkoenetatik heldu dela; alde horretatik,
Europako Elkarteak hitz ematen du -Europar Batasuneko Itunaren
F artikuluko 2. atalaren arabera, beti ere- zintzo errespetatuko dituela
bai eskubideak eta bai libertateak. Alor horretako legeriak elkarrekin
egokitzea, beraz, Europako Elkarteari dagokion gaia da.

6. Interes orokorreko gaitzat hartu eta hala aztertzeko eskatzen diegu
Elkarteko estatu guztiei derrigorrezko soldadutza kendu eta arma-
da profesionalak jarri dituztenen esperientzia, eta onartu dezatela
estatu berean bizi diren guztiek eskubide eta betebehar berberak
izan behar dituztela.

7. Horiek horrela direla, bada, hauexek lehenbailehen aurkez ditzan
eskatzen diogu Batzordeari:

- proposamen bat Europako Elkartean giza eskubideak errespeta-
tzeari buruzkoa, kontzientzi eragozle izateko eskubidea -1993ko
martxoaren 11n hartu zuen erabakiko 49. atalean definituta
dagoen eran-, babesteko; eta, hartara, egun Elkarteko kideen ar-
tean dauden diskriminazioak behin-betiko kentzeko;

- beste proposamen bat zerbitzu zibil europarra sortzeko, Elkartean
diren kontzientzi eragozleentzat eta borondatezkoentzat irekita
egongo den zerbitzu zibila, alegia;

- elkartrukatze programa bat, modua jartzeko ordezko zerbitzu
zibila egin nahi dutenei beren Estatutik kanpora edota Hirugarren
Munduan, lankide joanda, egiteko.

8. Eskatzen dugu aukera egon dadila zerbitzu zibila egin behar duenak
Europako Elkarteko edozein estatutan -baita berea ez den beste
batean ere- egiteko, bere estatuak beste bat hartu beharrik gabe eta
baita zerbitzua bete behar duen estatuak armadarako bildu ez bazuen
ere.

9. Zerbitzu zibilak ere derrigorrezko soldadutzak adinaxe irautea es-
katzen diegu Elkarteko estatuei, hala azpimarkatzen baitu lehen
aipatu dugun Erabakiak, 1993ko martxoaren 11n hartuak, 51. arti-
kuluan, Europako Elkartean giza eskubideak errespetatu beharraz
ari delarik; eta Defentsa Ministerioaren mende ez dauden institu-
zioetan egitea zerbitzu zibila.

10. Uste dugu, orobat, soldadutza betetzen ari denak dituen eskubide
berberak izan behar dituela zerbitzu zibila betetzen ari den kon-
tzientzi eragozleak ere, bai sozialki (lanbide hezkuntza hartzeko bidea
izatea, esate baterako), bai ordainsariaren alderditik.

11. Gaitzetsi egiten dugu estatu batzuetan kartzela zigorra jartzea obje-
toreari; konforme gaude Amnistia Internazionalak esaten duenarekin
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eta gobernu greziarrari eskatzen diogu, bereziki hari, lehenbailehen
jartzeko bere jarduna lehen aipatu dugun Erabakiak dakartzan prin-
tzipioetara egokitzeko behar diren neurriak.

12. Berriz azpimarkatu nahi dugu halako edo bestelako erlijioan sines-
teko eskubidea pertsonak dituen libertate funtsezkoen sailekoa dela,
Giza Eskubideen Karta Unibertsalean heldu diren libertate funtsez-
koetakoa; hargatik, berretsi egiten dugu 1993ko urtarrilaren 21eko
Erabakian eta 1993ko apirilaren 22koan nortasun agirietan norbe-
raren erlijioa adierazteaz jartzen duena.

13. Kontzientzi eragozle izateko eta ordezko zerbitzu zibila egiteko es-
kubidea protokolo batean jaso eta Giza Eskubideen Itun Europarrari
erasteko eskatzen dugu.

14. Soldadu-biltzea eta soldadutza nahiz zerbitzu zibila kendu duten
edo ez daukaten estatuei, berriz, kontzientzi eragozle izateko esku-
bide funtsezkoa bermatzeko eskatzen diegu, hala eta guztiz ere.

15. Lan bat agintzen diogu Batzordeari: atxikipena eskatzea Elkarteko
kide diren nahiz kidegai diren estatuei 1983ko otsailaren 7an,
1989ko urriaren 13an eta 1993ko martxoaren 11n hartutako Eraba-
kietan nahiz Erabaki honetan berean heldu diren printzipioekiko.

16. Lan bat agintzen diogu Libertate Publiko eta Barne Arazoetako Ba-
tzordeari: txosten bat egitea, urteko, Elkarteko estatuek zer-nola
betetzen dituzten jasotzeko kontzientzi eragozpenari eta zerbitzu
zibilari buruz batzorde horrek berak hartutako erabakiak; eta parte
harrarazteko Kontzientzi Eragozpenaren Bulego Europarrari batzor-
deak egiten dituen lanetan.

17. Lan bat agintzen diogu, orobat, gure Lehendakariari: erabaki honen
berri ematea Kontseiluari, Batzordeari eta baita Elkarteko kide diren
nahiz kidegai diren estatuetako gobernuei eta parlamentuei.’

Esan dezagun, beste alde batetik, Bilboko Auzitegi Probintzialak -intsu-
misio kasu franko epaitu behar izan baitu- orain urte eta erdi erabaki zuela,
aho batez, arrazoitutako azalpen bat bidaltzea Gobernuari -Kode Penaleko
2. artikuluaren babesean- intsumisioari zigorra kentzea eskatzeko. Hala, era
horretako 68 testu bidali dizkio dagoeneko Bilboko Auzitegiak Gobernuari,
eta eskatu diona zera da:

‘1) Behar den ekinbide legislatiboa proposatzea soldadutzaz eta haren
ordezko zerbitzu sozialaz gaur dauden legeak aldatzeko, eta zerbitzu
alternatibo izateko orain ordezko zerbitzu dena; zigorra kentzeko,
orobat, soldadu joan edo haren ordezko zerbitzua egin nahi ez due-
nari, eta Zuzenbide Penalaz kanpoko neurriak jartzea halakoak izaten
direnerako.

2) Ezezkoari zigorrik ez zaiola kendu behar irudituz gero, berriz, errotik
aldatzea eskatzen dugu orain indarrean dauden zigor-arauak, eta
preso sartzea ez den beste zigor modu bat aukeratzea.’
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Arartekoari kezka ematen dio Kode Penalaren Proiektuko 595. artiku-
luak egoera hau egoki konpondu ordez gaiztotu egingo duela ikusteak, beste
zigor bat erantsiko diolako kode berriak kartzelari: inhabilitazioa.

Izan ere, ez dugu uste zigorrak handituta etorriko denik konponbidea.
Konponbidea elkartasuna errespetatuz eta kontzientzi eragozle izatea esku-
bide dela aitortuz etorriko da; pertsonak duen giza eskubidea dela aitortuz,
defentsan parte hartu beharretik libre geratzea ez baina, zenbaitek hala jo
nahi duen arren.

Badira alderdi batzuk bereziki ukitu beharrekoak legeak aldatzekoan.
Kontzientzi Eragozpenaren Legean, esate baterako, alternatibatzat jarri behar
da zerbitzu soziala, eta ez ordezkotzat. Sartu egin behar da, era berean, sol-
dadu joan eta gero ere kontzientzi eragozle izateko eskubidea. Eta kendu
Kontzientzi Eragozpenaren Kontseilu Nazionalak onartu behar izatea kon-
tzientzi eragozle izateko, herritarrek berez, libreki, izan behar dutelako esku-
bide hori. Kode Penalak, berriz, ez du zigortu behar soldadutza edo zerbitzu
soziala egiteari uko egiten diona.

Hala, bada, lehenbailehen hartu behar dugunez parte Herri Defenda-
tzaileok -bidezko baita-, orain arte esandako arrazoiak aintzakotzat hartu
eta bi gauza hauek eskatu behar dizkizut, legeak gure erakundeei ezarri dizkien
eskumenak zintzo errespetatuz, beti ere. Hona eskaera:

1. Azter ezazu komeni ote den eskatzea Gobernuari eta Gorte Nagusiei
lehenbailehen has daitezela ekinbide legislatiboak egiten kontzientzi
eragozpenarentzat egun dauden legeak aldatzeko, eta soldadutza
nahiz zerbitzu soziala egiteari uko egiteak dakartzan zigorrak ken-
tzeko.

2. Harik eta lege aldaketa hori etorri artean, berriz, beharrezko iruditzen
zaizkizun gestio guztiak egin itzazu intsumisoek jasan duten zigorra
(kartzela) jasan beharrik ez izateko.

Pentsatu dut Zuzenbidea sustatzea dugula eginkizun -hala jarri baitzien
Legeak gure instituzioei-, eta herritarrari kaltea edo bidegabekeria dakarkion
legea aldatzeko eskatu behar diogula -aldatzeko aginpidea daukan organoari-,
hori delako guk daukagun baliabiderik printzipalena herritarraren eskubideak
eraginkortasunez defendatzeko. Hargatik hartu dut lizentzia zuri esku har
dezazun eskatzeko.»

* * * *

«TOLERANTZIA GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO BALORE»
GAIARI BURUZKO ONDORIOAK

Hitzaldi ezberdinetan jasotako proposamenak luzaro eztabaidatu ostean,
ondorio hauek onartu ziren:
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«TOLERANTZIA GIZA ESKUBIDEEN
ALDEKO BALORE» DELAKO LAN-ESPARRUAN
ATERATAKO ONDORIOAK:

Aurtengoa Tolerantziaren Nazioarteko Urte izendatzea erabaki dute Na-
zio Batuek, 48/126 Erabakia bitarteko dela. Hala, Herri Defendatzaileok ere
tolerantzia gizakiak elkarrekin bizitzeko oinarrizko baloretzat daukagu, eta,
beraz, hauxe

ALDARRIKATZEN DUGU: bereziki saiatuko gara arraza, sexua, erlijioa,
sinesmena, hizkuntza edo maila soziala bitarteko delako sortzen den diskri-
minazioari kontra egiten; hartarako, aldatu behar diren arauak aldatzea
sustatuko dugu.

Eginahalak egingo ditugu, halaber, adin-txikikoek, zaharrek, elbarriek
eta baita aginte publikoek bereziki kontu egin beharreko guztiek ere beren
eskubide pertsonal eta kolektiboak izan ditzaten, gizatalde horiek baitira
babesik handiena behar dutenak.

Hona, bada, guk hartu dugun konpromezua horiek iristeko:

1. Bakerako eta tolerantziarako hezkuntza. Erne egongo gara Adminis-
trazioak bere ardura instituzionalari heldu eta lan eragin diezaion
hezkuntza sistemari bakerako hezkuntza eskola curriculumean sar-
tzeko, behar diren orientabide, bitarteko, prestakuntza, laguntasun
eta kontrol guztiekin.

2. Defendatu egingo dugu gazteek eskolako instituzioetan parte hartzeko
baliabideak garatzea, berariazko modua baita elkarrekin hitz egiten,
lan egiten eta arazoak konpontzen ikasteko.

3. Administrazioetako organoen ekintza batzuk. Eragotzi egingo dugu,
eskueran ditugun baliabideak erabiliz, tratu txarrik eta torturarik izan
dadin. Erne egongo gara, eta horrelakoak kontrolatzeko lanabesak
proposatuko ditugu zigorrik gabeko gunerik izan ez dadin inon; hala
jartzen du Europako Konbentzioan, 1950eko azaroaren 4koan, Giza
Eskubideak eta Libertate Funtsezkoenak babestekoan, eta baita
1984ko abenduaren 10eko Konbentzioan ere, tortura eta beste edo-
zein tratu txar edo zigor krudel, anker edo degradanteren kontra
borroka egitekoan; biak berretsi baitzituen Estatu espainiarrak:
1979ko irailaren 26an bata eta 1987ko urriaren 10ean bestea.

4. Indarkeriaren eta terrorismoaren jasale izan direnek zerbaiten kalte-
ordaina -materiala bezala morala ere- jaso beharra defendatuko dugu,
nonahitik datorrela ere indarkeria eta terrorismoa.

5. Delitu egiteagatik preso dauden pertsonak. Geure legerian datozen
neurriak garatu eta praktikara eraman daitezen sustatuko dugu, pre-
soak eraginkortasunez eta erabat bergizarteratzeko.

6. Eginahalak egingo ditugu administrazio penitentziarioak kasu jakin
batzuetan dauden presoei dagozkien arauak aplika diezazkien, esate
baterako: zigorraren zati bat beteta dutenei arautegi penitentziarioaren
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58. artikuluaren arabera- edo sendabiderik gabeko gaisotasunen bat
dutenei -lehen esandako arautegiko 60. artikuluak bide ematen baitu
hartarako.

7. Herri Defendatzaileoi kezka ematen digu egungo legeak soldadutza
edo ordezko zerbitzu soziala egiteari uko egiten dieten pertsonei
ematen dien erantzunak. Herri Defendatzaileok pentsatzen duguna
da zerbitzu sozialari uko egiten diona kriminalizatzeak ez diola me-
sederik egiten gizartea eraikitzeko erantzukizunean partaide izateari,
eredu bihurtu behar bailuke zerbitzu sozialak partaidetza hori. Alde
horretatik, guk defendatzen duguna da neurriak jartzea zerbitzu so-
ziala libreki betetzea sustatzeko.

Hala, bada, Herri Defendatzaileok iradoki nahi duguna da azterketa
egin beharko litzatekeela Konstituzioko 30.3 artikuluak zerbitzu sozialaz ezar-
tzen dituenak garatzeko eta zerbitzu soziala alternatiba izateko, eta ez solda-
dutzaren ordezkoa.

Bien bitartean, iruditzen zaigu soldadutza edo zerbitzu soziala egiteari
uko egiteak ez duela kartzelara sartzerik ekarri behar, eta interes orokorrari
dakarkion kaltearen araberakoa izan behar duela jokabide horrek merezi
duen zigorrak ere, horrelakorik merezi izanez gero.»

2.3.1.2. JARDUERA ETA IRIZPIDEEN KOORDINAZIOA

Bilera honetan Arartekoa, Xabier Markiegi, izan zen mahaiburu-modera-
tzaile.

Bertan, hitzaldi hauek egin ziren:

- Lehen hitzaldia: Ombudsmanaren Nazioarteko Institutoaren jarduerari
buruzko txostena, Antonio Rovira jaunak, Herri Defendatzailearen 2.
Ondokoa.

- 2. hitzaldia: Ombudsmanaren Europako Institutoaren jarduerari buruzko
txostena, Pilar Herrera andreak, Diputado del Común delakoaren
Ondokoa.

- 3. hitzaldia: «Gizarte-komunikabideen bitartez ombudsmanek herritarrekin
komunikatzeko erabiltzen duten komunikazio-pedagogia», Jesús Maeztu
jaunak, Andaluziako Herri Defendatzailea.

- 4. hitzaldia: komunikabideei buruz, Juan Bautista Montserrat jaunak,
Aragoako Justicia.

«EKINTZEN ETA IRIZPIDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA»
DELAKO LAN-ESPARRUAN ATERATAKO ONDORIOAK

«Nazioarteko foroetan,
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Herri-defendatzaileok, beste estatuetako kideko erakundeekin eduki ditu-
gun eta edukitzen ditugun harremanei buruzko eta nazioarteko foroetan dugun
partaidetzari buruzko eztabaida zabalaren ondoren, honako puntuotan bat gatozela
adierazi nahi dugu:

1. Erakunde desberdinek are lokarri estuagoak eduki nahi dituzte elkarren
artean, beraien ekintzetan eta kideko beste erakundeekiko harremanetan,
bai eta Nazioarteko Ombudsman Erakundeetan eduki beharreko
partaidetzan ere.

2. Herri Defendatzaileen Federakunde Iberoamerikarraren ekintzei gure
laguntza adierazi nahi diegu, informazioa elkartrukatzeko eta Latiname-
rikako sistema demokratikoak sendotzeko prozesuei bultz egiteko.

3. Kanarietako Diputado del Común deritzan erakundeak Santa Cruz
Tenerifekoan datorren azaroaren 7tik 9ra arte antolatuta, eta ‘Giza es-
kubideak: elkartasuna eta garapena’ gai nagusiaz egingo den Giza
Eskubideen Babes eta Sustapenerako Erakundeen Hiru Kontinentetako
Lehen Konferentziaren berri jakin dugu; haren hiru eztabaida-arlo nagusiak
honako hauek izango dira:

  -   ‘Garapen-eredu orekatu eta tinkoa lortzeko nazioarteko lanabes
juridikoak’.

  -   ‘Elkartasunaren egitura, kinka larrian dagoen munduan’.
  -   ‘Migrazioak eta kultur eskubideak’.

Erakunde bakoitzak ahal duen neurrian parte hartuko du konferentzia
honetan, erakunde gonbidatzaileak izanik, haren garapena onuragarria
izan dadin.

4. Hiru Kontinentetako Konferentziaren ondoren, Kanaria Handiko Las
Palmasen, azaroaren 10 eta 11n egingo den Europako Ombudsman
Institutuaren Bosgarren Konferentziaren berri jakin dugu.

Azkenik, herri-defendatzaileok NBEri zuzendu zaion Bakearen Karta
delakoaren edukiaren berri jakin dugu: dokumentu hau joan den 1993ko apirilaren
22an izenpetu zen lehen aldiz Bartzelonan eta, geroago, lau kontinentetako 40
herrialde baino gehiagotako hainbat eta hainbat hiritan ere, eta kulturaren,
unibertsitatearen, industriaren eta gizarteko beste hainbat alorretako
pertsonalitateen aldekotasuna izan du. Horiek horrela, herri-defendatzaileok,
munduan Bakeari oinarri sendoak eskaintzeko dauden oztopoak deusezteko
ahaleginetan lagundu nahirik, hauxe erabaki dugu:

Denok izenpetzea NBEri zuzendutako Bakearen Karta, bakoitza bere eran-
tzukizunetatik lan eginez, munduan Bakea lortzeko hartu dugun konpromezuaren
adierazpide gisa.

Iritzi publikoarentzako adierazpenei dagokienez,

Herri-defendatzaile erakundeek dauzkaten betekizunak eta egiten duten lana
hiritarrei ezagutarazteko zereginari dagokionez bakoitzak daukan
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esperientzia elkarri jakinarazi eta gero, herri-defendatzaileok uste dugu erakunde
hauen berri ematen eta haien egitura eta antolaketa sendotzen igarotako lehen
fasearen ondoren, orain beharrezkoa dela:

- Gizartearentzako informazioa emateko ahaleginak sendotzea, hiri-
tarrek are hobeto jakin dezaten ez bakarrik erakunde hauek izan
badirela, baina batez ere zeintzuk diren haien betekizunak eta ekiteko
ahalbideak.

Ildo horretatik, hauxe proposatzen dugu:

- Eguneroko lanari buruzko argitasunak emateko ahalegina egitea, beti
ere ekintza horietan eduki beharreko isilpekotasuna errespetatuz,
derrigorrezkoa den bezala. Izan ere, herri-defendatzaileok bete-betean
uste dugu iritzi publikoaren aurrean presentzia handiagoa edukitzea oso
lagungarria izango dela erakundeontzat, gizarteak helarazten dizkigun
kexak eraginkortasunez konpondu ahal izateko.»

2.3.1.3. HERRI FUNTZIONARIOA OMBUDSMANEN AURREAN ERRE-
KLAMATZAILE

Bilera honetan, erakunde hauetan garrantzi izugarria hartzen ari den gaia
aztertu zen, alegia, herri-funtzionarioek beren administrazioen kontra aurkezten
dituzten kexak gero eta gehiago direla.

Mahaiburu-moderatzaile Manuel García Álvarez jauna izan zen, Procurador
del Común delakoa.

Hizlaria, berriz, Estatuko Herri Defendatzailea, Fernando Álvarez de Mi-
randa jauna.

Gainera, zenbait hitzaldi eman ziren:

- Lehen hitzaldia: Francisco Tovar jaunak, Diputado del Comúnen
Ondokoa.

- 2. hitzaldia: Juan Bautista Montserrat jaunak, Aragoako Justicia.

«FUNTZIONARIO PUBLIKOA HERRI-DEFENDATZAILEEN
AURREAN ERREKLAMATZAILEA DENEAN» DELAKO LAN-
ESPARRUAN ATERATAKO ONDORIOAK

Gai horri buruzko hitzaldiak egin eta gero, herri-defendatzaileek bilera egin
eta honako ondorioak atera zituzten:

«Administrazio publikoetako langileek herri-defendatzaileei kexa ugari
aurkezten dizkiete beraien zerbitzuari, lan baldintzei, eskubide eta betebeharrei
eta, oro har, beraien egoera profesionalari buruz; horregatik, herri-defendatzaileek
gogoeta egin dute funtzio publikoaren esparru honetan egiten duten lanaz, eta
uste dute Administrazioaren beraren barruan arazoak konpontzeko bideren bat


