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JARDUNEKO ARARTEKOAREN AGERRALDIA, TERRORISMOAREN
BIKTIMEN EGOERA ETA BEHARRIZANAK AZTERTZEAZ

ARDURATUTAKO PONENTZIAK ESKATUTA

Egunon, jaun-andreok:
Eskerrak eman nahi dizkiot Lantalde honi, terrorismoaren biktimen egoeraz hitz egitera gonbidatu

nauelako.
Terrorismoaren biktimak direla-eta, Ararteko erakundeak beti adierazi izan du laguntza nabaria eta

erabatekoa ematearen alde dagoela, indarkeria jasan duten edo jasaten ari direnen pertsonengandik gertu.
Horretaz mintzatzeko aukera izan dugunean, beti biktimen “ondoan” eta biktimen “alde” agertu gara.

Eskerrik asko, Ponentzia honi, terrorismoaren biktimen egoeraz hitz egitera gonbidatu nauzuelako.
Arartekoaren erakundeak, terrorismoaren biktimei dagokienez, ezbairik gabe eta baldintzarik gabe

babesteko, indarkeria jasan duten edo jasaten duten pertsonengandik gertu egoteko jarrera izan du beti. Gure
iritzia emateko aukera izan dugun guzti-guztietan, biktimen “ondoan” eta biktimen “aldean” gaudela adierazi
dugu.

Erakunde hau jada 2000ko ekainaren 15ean “Gure herrian sortutako indarkeriaren biktima ororen
egoera aztertzeko Ponentzian” agertu zen.

Orduan biktimen ezagumenduaren beharraren inguruko hainbat gogoeta aurkeztu genituen eta batzuk
berriro aipatu beharko ditugu.

Hala ere, orduko agerraldiaren aldean oraingoan dauzkagun bi berritasun garrantzitsu azpimarratu
nahi ditut.

Lehenengoa da Ponentzia honetan ETAren indarkeria deitoratzen duten eta biktimei egindako kaltea
konpondu nahi duten talde guztiak gaudela.

Ideiak, iritziak eta proposamenak elkartrukatzeko ahalbideak giza oihartzun ikaragarria duen errealitate
poliedrikoa konpondu ahal izatetik pixka bat gertuago egotera garamatza.

Hitz egin behar dugu, aurreiritzirik gabe hitz egin, asmo onez hitz egin. Adostasun berrien egitura
ehunduz joan behar dugu, funtsezkoan elkartu; zubiak egin; jarrerak hurbildu. Eta horretarako elkarren ondoan
eseri behar dugu, elkarrekin lan egin eta ados jarri.

Batasun demokratikoak soilik lagunduko gaitu egoera honetatik irteten.
Guztion lehenengo helburua, helburu nagusia indarkeria terrorista gainditzeak izan behar duelako

ziurtasunak soilik hurbilduko gaitu balizko konponbidera.
Horregatik, ponentzia hau abian jartzeak eta hemen bildutako guztion partaidetzak adierazten duen

adostasunak iristeko borondatea albiste ona da.
Bigarren albiste ona biktimek beren elkarteen bidez partaidetza zuzena izango dutela da, terrorismoaren

biktimek beren ahotsa izango dutela, bitartekaririk gabe.
Inork ezin du biktimen ahotsa ordezkatu, ez dago ahots hori isilarazterik. Biktimen ahotsak interpelatzen

gaitu, errugabeen heriotzak ahazterik ez daukagula gogorarazten digu.
Elkarrizketa demokratikoaren bidez eta konponbideak bilatzen saiatzea  eta biktimen ahotsa entzutea

bi abiapuntu on dira.
Baina, Reyes Mate irakasleak gogorarazten digun bezala, biktimak eztabaida politikora sartzen duen

berritasuna bere izatearen beraren egitatea da, inolako diskurtso propiorik ez duten biktima anonimoen
artean indar handiagoz ageri den berritasun politikoa, hain zuzen. “Biktimaren begiradaz” mintzo da,
metaforikoki.

Gogorarazten digu “biktimak izateak aurreko segurtasun guztiak berrikusi eta zalantzan jartzera behartzen
duen elementua sartzen duela.



508 ARARTEKOA. 2002KO TXOSTENA

Biktimak ez dira konpondu beharreko arazoa soilik, edozein konponbidetarako nahitaezko urratsa
baizik, indarkeriaz baliatzen den alderdia etorkizuneko erkidego adiskidetuan txertatu ahal izan daitezen giltza
beraiek baitaukate, horregatik dute autoritate morala auzi honetan”.

Horregatik, edozein akordio politikok ezin du ahaztu hemen biktimak, hau da, hil dituzten pertsona
errugabeak daudenik.

Akordio politikoak, moralak ere izateko, biktimen ahotsa ez eze, batez ere haien begirada, Matek
aipatzen duen biktimaren begirada, hildakoen odol errugabea izan behar dute kontuan.

Gertatutakoaren ezagumendu moral, sozial eta politikoa bakearen oinarria da.

Indarkeriaren eta terrorismoaren biktimei material eta moralki ordaindu
beharra

Indarkeriaren biktimek materialki eta moralki ordain diezaieten eskubidea daukate.
Autonomia Erkidegoko eta Estatuko Administrazioei aitortu behar zaie, azkeneko urteotan terrorismoaren

biktimen nolabaiteko kalte ordain materiala lortzeko izandako konpromisoa.
Ezarritako kalte ordainen abonua, ondasun materialetan jasandako kalteek konponketa, osasunaren,

irakaskuntzaren, etxebizitzaren, lanaren esparruetako laguntzak, administrazioarengandik biktimenganako
erantzun solidarioa dira.

Horregatik Eusko Jaurlaritzako Terrorismoaren Biktimak Artatzeko Zuzendaritzari eta Barne Ministroari
biktimentzako konponketa materialaren eginkizun garrantzitsuan jorratzen ari diren bidearen ildotik jarrai
dezaten animatzen ditut.

Biktimenganako elkartasuneko estatuko legeak berak, ordea, zioen azalpenean honako hau dio “que
no se trata de sustituir el dolor padecido por las víctimas por el efecto de una compensación material,
porque ello resultaría, de suyo inaceptable”, alegia, kontua ez dela biktimek pairatutako mina konpentsazio
materialaz ordezkatzea, hori, berez, onartezina bailitzateke.

Oraindik egiteko asko konponketa moralaren alorrean geratzen zaigu, ez erakundeoi soilik, euskal
gizarte osoari ere, eta batez ere gizarteari.

Konponketa moralerako proposamenak asko eta desberdinak dira, eta guztiak dira baliozkoak biktimek
horietan ezagututa sentitzen badira, adiskidetzeko egindako urratsak badira.

Gure herri eta hiri batzuetan biktimen oroimenezko monumentuak eraiki dira, kaleak, plazak, kiroldegiak
eskaini zaizkie ETAk hildako pertsonei.

Gure udaletxe batzuetan, aldundiren batean, ETA EZ, euskaraz eta gaztelaniaz dioen esaldia ageri da,
beti.

Erakunde askok, halaber, Arartekoarenak besteak beste, lelo bera idatzi eta ofizio guztietan jartzen
dute.

Hala ere, oraindik ezin ditugu gure herrietako edozeinetako jaietan terrorismoak hildako pertsonen
argazkiak edo izenak “gogoan zaitugu” edo “ez gaude denok” leloen ondoan ikusi.

Aitzitik, aurtengo udan, gehiengo demokratikoko udaletan ere, herriko ETAkideen argazkiak jarri dira
berriro, jaien buru, biktimentzat eta beren senideentzat iraingarria eta herritar guztientzat zitala den mezua
aireratuz.

Egun, oraindik orain, karteletan, adierazpen politikoetan, biktimak borreroekin nahasten dira.
Oraindik orain, euskal kirol ekitaldietan ez da biktimen aldeko minutuko isilunerik egiten, errespetatuko

ez delako beldurrez.
Batzuetan nahikoa izango litzateke pixka bat erabakitasun handiagoa eta irudimen apurra, hilketa

batengatik protestatzeko minutuko isilunea barik minutuko txalo jotzea eskatu zuen saskibaloi talde horrena
bezalakoa. Besteen mina errespetatzen ez duen gutxiengoaren oihuak isilarazi zituen txalo jotze zalapartatsuak
biktima baten oroimena ohorez janzteko balio izan zuen.

Baina ekintza sinboliko horiez gain, biktimei, beren etxekoei gure maitasuna helarazi behar diegu.
Babestuta senti daitezen lortu behar dugu. Biktimen inguruan ehundutako isiltasun estalki horri amaiera
eman behar diogu.

Biktimak ez dira ikusezinak, hemen daude, gure artean eta gure maitasuna behar dute. Laguntasun
keinuak behar dituzte, besarkada solidario, zintzo eta beroa.

Adiskidetzeko bide luzean, esan behar dugu ez dagoela adiskidetzerik egiaren eta memoriaren
ezagumendutik ez bada.

Memoria morala behar dugu, iraganeko injustiziaren bat indarrean dagoela ahazten duen orainaren
eraikuntza oro salatzen duena, hain zuzen.
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Egia behar dugu, hainbeste sufrimendu bidegabe, hainbeste pertsona errudunen sufrimendua ezagutzea.
Biktimaren begiradak memoria erreskatatzea exijitzen digu, egia dirdiratsu ager dakigun.

Hizkuntza eta biktimak

Gabriel Celaya poetak zioen “poesia etorkizunez beteriko arma dela”, nire belaunaldikook Paco
Ibañezekin “la poesía es un arma cargada de futuro” kantatzen genuen behintzat.

Poesia, hitzak etorkizunez, ulermenez, sentipen onez beterik etor daitezke, baina baita bazterkeria,
gorroto, arrangura sentipenez beteta ere, sotilki izan arren,  ia oharkabean, pixkana errotuz doazelarik.

Hitzak, kontzeptuak ez dira neutroak, asmoez jantzita datoz, aldatu egiten dira, moldatu eta jatorrizko
esanahia gaiztotzen dute. Batzuetan min ematen dute, askotan eraso egiten dute, zaurian berriro jo.

Euskadin, hainbat eta hainbatetan, hitz mingarriak bala hiltzailearekin batera etorri dira. Hitzok, berez,
poetak zioen etorkizunez beteriko arma barik, arrangurazko arma metaforiko bihurtu dira, eta batzuetan hain
iraingarriak izan dira, non heriotza fisikoari nolabaiteko heriotza zibila ere gehitu dioten.

Txarrena da, denok, sarritan, oharkabean, hitzen erabilpen desegoki horretan parte hartu dugula,
ulermenik gabeko, biktimekiko elkartasunik ezeko estalki lodia ehuntzen lagunduz.

Víctor Klemperer filologo bikainak, bere La lengua del tercer Reich obran jada ohartarazten zigun
“Hitlerren propagandaren ondorerik indartsuena ez zutela hitzaldiek, esku orriek, kartelek eta banderek
lortzen, ez zuela pentsamendu edo sentipen kontzientearen bidez har zedin ezerk lortzen”, eta gehitzen
zuen, “nazismoa masen haragian eta odolean milioika bider errepikatuz ezarri eta pertsonengana
mekanikoki eta inkontzienteki heltzen ziren hitz bakanen, adierazpideen, forma sintaktikoen bidez
sartzen zela”.

Idazle alemanak zioen “hitzek artseniko dosi txiki-txikien modura eragin dezaketela; batek
oharkabean irensten ditu, badirudi ez dutela ezer egiten eta handik gutxira toxikapena dator”. Kutsatzen
duten hitzak.

Arcadi Espada kazetariak, bere Diarios obran, gure duela gutxiko iraganerako bidaian murgiltzen
gaitu. Entomologo baten zehaztasunarekin zatikatzen ditu 1979an egunkari batean atentatu terroristen gainean
agertutako albisteak.

Hizkuntza berriro ere, albisteari ekiteko orduko hizkuntza maltzurra, asmoz hain beterik dagoen ustezko
hizkuntza neutroa. Zenbat eufemismo! Zenbat lerroalde justifikatzen-edo! Nolako sakontasuna, ikaragarria,
zeukaten garai bateko “poliziaren salataria omen zen!, “eskuin muturreko giroetan ibiltzen zela diote”
…esaldi haiek!

Zenbat gogotan gordetzen zen “zerbait egingo zuen” doilorra, zenbat elkarrizketatan labaintzen zen
“bai, baina....” hipokrita hura.

Euskal gizartean guztiongana hainbestetan heldu den erlatibismo moralaren “bai, baina...” hori.
Eta orain, beste Arcadi Espada batek antzeko azterlana egin nahi izango balu, gure egunkarietako

edukien gainean, orain, duela egun batzuk, bihar bertan, hitz armatuak, sastakaiak bezain zorrotzak, iraingarriak,
ankerkeriaz beteak aurkituko lituzke, berriro ere. Gaur bertan, gertatutako guztiaren, gertatzen jarraitzen
duenaren ostean, erakundeetako eta politika munduko hainbeste ordezkariren, hainbeste herritar xeheren
hitz arduragabe eta mingarriekin egiten dugu topo.

Hitzak desarmatu behar ditugu, ezin dugu onartu gutako bakoitzak, gure elkarrizketa pribatuetan, gure
harreman pertsonaletan, jakin gabe bada ere, bazterkeriaren zuloan sakontzen lagun dezagun, mina areago
dezagun.

Desarma ditzagun hitzak, egin dezagun enpatia ariketa bat, jar gaitezen sufritzen duenaren tokian eta
bete ditzagun gure hitzak ulermenez eta gizalegez.

Eta, batez ere, dei diezagun gauzei beren izenekin. Gaiztakeria semantikorik gabe, bizitzen ari garen
errealitate izugarria mozorro dezaten eufemismorik gabe. Egiak libre egingo gaitu-eta.

Jazarpeneko indarkeria deritzona eta zuzentza estatua

Gaur egun, indarkeria terrorista Zuzentza Estatu ororen oinarri diren kolektiboen aurka doa, bere indar
osoaz: demokratikoki hautatutako ordezkari, epaile eta fiskal, kazetari, irakasle eta intelektual, polizia,
espetxeetako funtzionario, enpresarien aurka. ETAk bere proiektu totalitarioaren aurka daudela irizten dien,
edo batzutan, besterik gabe, “handik zihoazen”  herritar arrunten aurka ere bai.

24.000 pertsona baino gehiagok pairatzen dute ETAren jazarpen zuzena.
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Gure epaile eta fiskalak gure ordezkari demokratikoak, gure irakasleak, gure kazetariak, gure poliziak,
gure enpresariak dira helburu terrorista nagusia.

Egunero-egunero beren lana betetzen dutelako, legearen agintean eta giza eskubideen errespetuan oinarritzen
den Zuzentza Estatuak herritarrei libre izaten jarraitzen utz diezaien saiatzen direlako dira terroristen helburu.

Guzti-guztiak, Zuzentza Estatu honen zerbitzariak, sentipen eta guraridun pertsonak dira. Gurasoak,
seme edo alaba, senar ala emazteak dira, zaletasunak eta bizitzarako egitasmoak dauzkate.

Bizitzako egitasmo horiek bidegabeki baldintzatuta daude, mehatxuengatik, bortxakeriarengatik,
jazarpeneko indarkeria delakoarengatik. Eta beren senide, kide eta lagunek ere egoera hori pairatzen dute.
Batzuetan bizitza horiek betiko eteten dira, modu izugarrian, asasinatze terroristaren ondorioz.

Inor ere ez dute hiltzen guraso edo bikotekide ona zelako ala ez zelako, erlijo sinesmenik zuelako ala ez
zuelako, zaletasun hau ala hura zuelako, atsegina edo desatsegina zelako.

Epaileak, zinegotziak, ertzainak, kazetariak direlako jazarri eta hiltzen dituzte.
Indarkeria hiltzaile, gizatiar eta moralki deitoragarri hori, gainera, “askatasunaren hiltzailea” ere bada.
Hainbeste herritar jazarri eta hiltzen dituztenean, adierazpen askatasunari ere erasotzen diote; katedra

askatasunari, segurtasun pertsonalari, herritar guztion ordezkaritza politiko libreari.
Jada 1979an, Norberto Bobbiok, Brigadas Rojas zirela-eta, ondokoa zioen: ”ez dut uste gure herria

(Italia) odoleztatzen ari den  terrorismoa autokrazia, terrorista historikoen etsai tradizionalaren aurka
barik, demokraziaren aurka doalako gaiaz nahikoa gogoeta egin.

Halatan, egitate berria da, bere berritasunean nahasgarria. Horregatik da ankerra eta maltzurra. Ankerra,
oraindik ahula eta ezegonkorra den eta, izan ere, gaitzez beterik dagoen gurea bezalako erregimen demokratiko
batek borroka politiko ez-odoltsua onartzen –hobeto esanda, exijitzen- duelako. Maltzurra, epe luzera,
indarkeriaren sortzearen ondore bakarra izu orokorreko erregimena, denon askatasunaren amaiera soilik
izan daitekeelako. Garaian-garaian, aro guztietako historian  ia sasi-maisutsu baitetsi den  irakaskuntza ukaezin
gutxietako bat da besteen askatasuna hiltzen duenak berea ere hil duela.”

Urte askotan, urte gehiegitan, terrorismoaren biktimak “gauza” bilakatzen ziren, uniforme batera,
inizial batzuetara murrizten ziren.

Biktimei giza ezaugarri guztiak kentzen bazaizkie, terrorismoak pertsonen aurka barik “gauzen” aurka
jotzen du.

Beste bat gorrotatzeko, beste baten aurka indarkeria erabiltzeko, biderik errazena despertsonalizatzea
da, norbanako izaerarik gabeko kolektibo baten zati bihurtzea: etsaia, “bestea”, atzerritarra, uniforme bat edo
toga bat janzten duena.

Biktimei aurpegia ipini behar zaie, begietara begiratu behar diezaietela. Jakin dezatela gizakiak direna.
Besteak ere sentipenak dituela, sufritzen duela onartzeak gorrotoak hausten laguntzen digu.
Gupidaren sentipena berreskuratu behar da, gizatartzen gaituen sentipena baita.
Zenbat erreparo biktimen aurpegia ikusteko!
Zenbat aldiz, amorru bizia, manipulazioaren salaketa, biktimen errealitate mingarria ezkutatzen zuen

errezela itxi nahi izateagatik.
Biktimen begiek, biktimen begiradak ez digute, jada, beste alde batera begiratzen lagatzen.
Inork ezingo du, jada, duinki, eguneroko bere zereginetan jarraitu, agerikoa ukatuz.
Biktimen 80. hamarkadako bakardade etsigarria gainditu egin da, zorionez. Egun biktimak babestuago,

lagunduago daude.
Arriskua dago, ordea, biktimen begiradan sufritzen duten, maite zutenaren heriotzarengatik negar

egiten duten pertsonak baino ikus ez ditzagun.
Hildakoei negar egiten diona laguntzea, dolua partekatzea, gizatasun unibertsaleko ezaugarria da.

Horregatik eta ahal bada, are ankerragoa da doluan ez parte hartzea; minaz pozten den dei iraingarria;
hilobiak profanatzea.

Biktimaren begirada ez da hildakoarengatik negar egiten duenaren begirada soilik. Ez gaude arrazoi
naturalengatik, trafiko istripu batengatik gertatutako heriotzaren aurrean. Gure biktimak bere proiektu
totalitarioak biktima errugabeen odolaren gainetik ezarri nahi dituen norbait dagoelako hil dira.

Horregatik, giza elkartasunezko erantzunaz gain, erantzun demokratikoa ere eman behar dugu.
Eta erantzun politikoa Zuzentza Estatutan, legearen nagusitasunean, botereen banaketan eta giza

eskubideen errespetuan oinarritzen den Estatu eredu horretan, legea aplikatzea da, sistema demokratikoa
sendotzea, erakundeak errespetatuz eta pertsona guztien giza eskubideak defendatuz.

Horregatik, biktimen begiradak egunero gogorarazten digu ez dagoela bidezidorrik, inork ezin duela
etekin politikorik atera errugabeen heriotzatik.

Gure zinegotziek, gure kazetariek, gure epaileek, gure poliziek, gure irakasleek jakin behar dute, gainera,
giza elkartasunaz gain –ia beti ez da nahikoa izaten-, Estatu bat demokratiko egiten duten baloreen defentsa
itxia ere jasoko dutena.
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Jakin behar dute gure eraikin demokratikoaren aurrealde edo aurpegia aniztasun ideologikoa, adierazpen
askatasuna eta informazio aniztasuna, zilegitasuna kentzen duten interferentzia onartezinik gabeko justiziaren
jarduera, herritar guztien segurtasuna, katedra askatasuna eta gure ikastegi eta Unibertsitateko aniztasuna
direna.

Terroristen helburua izua sentiaraztea da, pertsona bat markatzea milaka isil daitezen, beste bat hiltzea
gainerakoek zer gerta daitekeen jakin dezaten. Izuak geldiarazten du, koldartzen gaitu, munduan izan diren
diktadura guztien oinarri nagusia den “zu ez ezertan nahastu” jarrerara atzera eragiten digu.

Biktimen begiradak ez digu izurik, zur eta lur lagatzen gaituen izurik sentiarazi behar.
Biktimen begiradak hainbeste erokeria izugarriren lazdura sentiarazi behar digu. Lazdurak ez du zur eta

lur gerarazten, kontzientziak mugiarazten ditu. Beste zer gehiago gertatu behar da kontzientzia guztiak asalda
daitezen, erokeria honi amaiera emateko?

Baloreetan heztea, bakearen oinarri

Intolerantzia, arrangura eta gorroto urte asko dira. Minezko urte asko. Sufrimenduzko urte asko.
Indarkeriaren sustraiak denboran txertatzen dira, luzatu eta besterengana hedatzen dira.
Indarkeriaren erreferentea euskal gizartean barneratzen da, zeharkatzen du, ezaugarritzen du eta zatitzen

du. Familiak, koadrilak banatzen ditu, ikasgeletaraino eta lantokietaraino sartzen zaigu.
Balorerik funtsezkoenen gaineko gutxieneko adostasunak lortzea eragozten du. Edozein erreferentzia

moral ezabatzen du.
Indarkeriaren azpi-kultura hori sendo errotuta dago euskal gizartearen alor askotan, intolerantzia dosi

handiz elikatzen da.
Gizarte honen berreraikuntza moralak, bakezko etorkizunak indarkeriaren kulturaren ordez bakearen

kultura hartzea exijitzen du, bazterkeriaren kulturaren ordez aniztasunaren eta tolerantziaren kultura izatea.
Baloreetan hezteak gure hezkuntza sistemaren apustu irmoa izan behar du baina, batez ere, gizartearen

eta familien konpromisoa izan behar du.
Gurasoek seme-alabei tolerantzia eta askatasun balioak transmititzen badiete, gizarteko bizikidetasuna

susmo txar eta mesfidantzak ezabatuz berregiten badugu,  gure harremanetarako modu berria moldatuz
joango gara.

Lan gogorra eta zaila da, benetan, eta gure etorkizuna dago jokoan.
Bien bitartean, biktimen begiradak duintasun handia, gizatasun handia eta zintzotasun demokratiko

handia exijituko digu, denoi, lan hori burutzeko.
Eskerrik asko.




