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Aurrekariak

Urte askotan zehar, indarkeria terroristaren ekin tzek Euska-
din per tsona askoren giza eskubideak eta, zehaz kiago, bizi-
tzarako, segurtasun fisi korako eta askatasunerako eskubi-
deak, oso larriki urratu zituzten. Milaka herritar meha txatu eta 
estor tsiona tzen zituzten eta hilketak gerta tzen ziren ekin tza 
terroristaren ondorioz.

Arartekoak beti indarkeria terroristarekin loturiko egin tza 
guztien aurka erabat dagoela islatu du eta terrorismoaren 
biktimengandik hurbil dagoela adierazi du. Hori dela-eta, 
poztasun handia sentitu dugu 2012an, 2011n ETA talde te-
rroristak “ekin tza armatuaren behin betiko etetea” izendatu 
zuena iragarri ondoren, inolako hilketari pairatu behar izan ez 
dugulako ekin tza terroristaren ondorioz.

1.

Arloa kopurutan

Aurreko urteetan gertatu den bezala, oso gu txi dira terro-
rismoaren biktimen arloan izandako kexak, 2 baino ez dira 
aurkeztu.

2.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

2.1.  Terrorismoaren biktimen ordain 
osorako eskubidea

Terrorismoaren Biktimak Ain tzate tsi eta haiei Osoko Babesa 
emateko irailaren 22ko 29/2011 Legearen onespenak, Gorte 
Nagusiek aho batez onartutakoak, eran tzuna eman zion terro-
rismoaren biktimen elkarteek behin eta berriz adierazitako al-
darrikapenetako bati. Haren lehen az ken xedapenak arauz ko 
garapenerako antolaketa ezar tzen du. Erregelamendu mailako 
arau hori beharrez koa da legearen helburuetako ba tzuk bete 
ahal izateko eta, bereziki, terrorismoaren biktima guztien tratu 
zuzena berma tzeko, atentatuak edozein unetan eta lekutan 
gertatuta ere. Hori dela-eta, errege dekretu honen onespena 
ere terrorismoaren biktimen aldarrikapenerako arrazoi da.

2012ko azaroaren 7an Herrizaingoko Idaz kariordearen ebaz-
pena eman zen. Horren bidez, Terrorismoaren Biktimak 
Ain tzate tsi eta haiei Osoko Babesa emateko irailaren 22ko 
29/2011 Legea gara tzeko araudia onesten duen Errege De-
kretuaren proiektua buru tzeko interesa zutenei en tzunaldiko 
izapidea ireki tzea adostu zen.

Errege dekretuaren proiektuak legearen hainbat xedapen 
gara tzen ditu: ekin tza terrorista baten ondorioz ko herio tza edo 
kalteengatiko ordainak; kalte materialak ordain tzeko lagun-
tzak; osasun arreta eta arreta psikosozialerako lagun tzak; 
hez kun tza eta e txebizi tzaren arloko lagun tzak; baita ezohiko 
lagun tzak emateko aukera ere. Gainera, terrorismoaren bikti-
mekiko ohorez ko onespenen araudia gainera tzen du.

Espero izan dezakegu, beharrez koak diren izapideak bete on-
doren, 29/2011 Legea gara tzeko errege dekretu hori nahiko 
az kar onartuko dela haren xedapenak burutu ahal izateko.

Bestalde, Eusko Jaurlari tzak Euskal Autonomia Erkidegoan, 
1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-
egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz su-
frimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitor tzekoa eta 
biktima horiei ordainak emateko ekainaren 12ko 107/2012 
Dekretua onartu zuen. Dekretu horrek biktima horien sufri-
mendua konpon tzeari buruz ko Eusko Legebil tzarreko Osoko 
Bilkurak onartutako mar txoaren 31ko 61/2011 Legez besteko 
Proposamena bete tzen zuen. Dekretu horrekin biktima ho-
rien eskubideak onartu eta sortutako sufrimendu bidegabea 
konpondu nahi da, bizikide tza finka tzen lagunduko duena.
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15039.pdf
http://www.interior.gob.es/ayudas-38/a-victimas-de-actos-terroristas-356/proyecto-de-reglamento-de-desarrollo-de-la-ley-29-2011-1896?locale=es
http://www.interior.gob.es/ayudas-38/a-victimas-de-actos-terroristas-356/proyecto-de-reglamento-de-desarrollo-de-la-ley-29-2011-1896?locale=es
http://www.interior.gob.es/ayudas-38/a-victimas-de-actos-terroristas-356/proyecto-de-reglamento-de-desarrollo-de-la-ley-29-2011-1896?locale=es
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002804.
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012002804.
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-dhlinea2/eu/contenidos/informacion/ddhh_victimas_vulneraciones/eu_ddhh/adjuntos/Acuerdo_del_pleno_31032011.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-dhlinea2/eu/contenidos/informacion/ddhh_victimas_vulneraciones/eu_ddhh/adjuntos/Acuerdo_del_pleno_31032011.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-dhlinea2/eu/contenidos/informacion/ddhh_victimas_vulneraciones/eu_ddhh/adjuntos/Acuerdo_del_pleno_31032011.pdf


2.2.  Terrorismoaren biktimek 
partaidetza eskubidea

Jakina den moduan, terrorismoaren biktimei aitorpena eta 
erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legeak, 6. ar-
tikuluan, Terrorismoaren Biktimen Partaide tzarako Euskal 
Kon tseiluaren sorrera xeda tzen du, Terrorismoaren Bikti-
men Partaide tzarako Euskal Kon tseiluaren o tsailaren 23ko 
55/2010 Dekretuaren bidez gauzatu zena. Organo hori, herri 
administrazioen eta gizarte zibilaren ordez karien artean pa-
ritarioki osatuta dagoena, erregulartasunez bildu da 2012an 
zehar eta terrorismoaren biktimengan eragina duten kontu 
interesgarriak eztabaida tzeko aukera ematen du. 

Garran tzi tsua irudi tzen zaigu legez onartutako parte har tzeko 
eskubidea bete tzen duen foro hori egotea.

2.3.  Memoriarako eskubidea
Terrorismoaren biktimei aitorpena eta erreparazioa egiteko 
4/2008 Legearen aginduetako batek, 8.1. artikuluan jaso-
takoak, botere publikoek “memoria kolektiboa finka dadin” 
sustatuko dutela xeda tzen du.

2012ko azaroaren 10ean Terrorismoaren biktimak gogora-
tzeko hirugarren eguna ospatu zen. Egun hori aukeratu zen 
karga sinboliko handia duelako, izan ere, ekin tza terrorista 
baten ondorioz hildakoak edo zaurituak izan ez dituen egun 
bakarra da.

Egun horren ospakizuna erakunde-unitaterik gabe egin 
zen. Memoria kolektiboak “bakean eta askatasunean oina-
rritutako elkarbizi tza lor tzen eta biolen tzia erabat eta erro-
tik deslegitima tzen lagun tzeko” beharrez koa da erakunde 
publikoen, alderdi politikoen eta biktimen elkarteen arteko 
adostasunak bila tzea desakordioek eta desadostasunek he-
lburu horiek lor tzea erago tzi ez dezaten.

Bestalde, helburu horiek lor tzeko garran tzi tsua da ere me-
moriarako eskubidearen erabilera udal esparruan, herritarre-
kiko hurbilagoa baita.

Az pimarra tzekoa da 2012ko ekainaren 7an Eusko Legebil-
tzarreko Osoko Bilkurak Memoria, Bizikide tza eta Giza Es-
kubideen Institutua sor tzeko Lege Proposamena kontuan 
har tzearen alde boz katu zuela. Hauteskundeen deialdiak 
ez-legez ko proposamen horren izapidea amai tzea erago tzi 
zuen.

Giza eskubideen urraketa larriak egon diren herrialdeetan 
memoriarako institutuak edo zentroak egotea tresna oso 
eraginkorra bihurtu da memoria oinarri izanda bizikide tza 
finka tzeko.

2.4.  Bakean eta aske bizitzeko 
eskubidea: komunikabideen 
eta terrorismoa prebenitzeko 
hezkuntzaren bidez terrorismoa 
deslegitimatzeko biktimen 
interesa

Bakerako, askatasunerako eta bizikide tzarako eskubidea 
4/2008 Legeko 9. artikuluan ain tzatesten da, eta terroris-

moaren deslegitimazio etiko, sozial eta politikoaren ideiari 
loturik ageri da.

4/2008 Legeak berak botere publikoei eska tzen die jar di-
tzatela mar txan “terrorismoaren deslegitimazio etiko, sozial 
eta politikorako neurri aktiboak (…), Zuzenbide Estatu de-
mokratikoaren zilegitasuna gizartean sustatuz eta, gure aska-
tasunen eta bakez ko elkarbizi tzaren berme gisa, elkarbizi tza 
integra tzailerako arauetan antolatuz”.

2010. urtean Bizikidetasun Demokratikoa eta Indarkeria 
Deslegitima tzea Plana (2010-2011) onartu zen eta horren 
bidez Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hez kun tzako 
Euskal Plana Birformulatu zen. 

Urtarrilaren 11ko 1/2011 Dekretuak Giza Eskubideetan eta 
Bakean Hezteko Aholku Ba tzordea sortu zuen. Aholku Ba-
tzorde horren osaera askotarikoa da, izan ere, herri adminis-
trazio eta erakundeetako ordez kariek zein gizarte zibil anto-
latuko ordez kariek osa tzen dute. Zehaz ki, kon tseilu honen 
parte dira Eusko Jaurlari tzako hainbat sailetako zenbait kide; 
kide bat foru aldundi bakoi tzeko eta hiru kide euskal herriak 
ordez katuz; bakerako eta giza eskubideen aldeko hez kun-
tzan lan egiten duten elkarte eta erakundeetako lau ordez-
kari; Euskadiko Eskola Kon tseiluko lau kide; UPV/EHUko 
ordez kari bat; EITB ordez ka tzen duen kide bat; eta Ararte-
koko ordez kari bat. 

2012an zehar kon tseilu hori hainbatetan bildu izan da, bai 
osoko bilkuran bai sortutako lan-ba tzorde ezberdinetan, 
eta topaketa horien emai tza gisa, kontrako botorik gabe, 
“Euskadiko bizikide tza demokratikoaren alde. Elkarrekin 
askatasunean, bakean eta justizian bizi tzeko proposame-
nak” izeneko agiria onartu zen. Agiri honek honako puntuak 
ditu: 

 ■ 1.  Gataz kak konpon tzeko eta helburu politikoak lor-
tzeko indarkeria erabil tzeari uko egitea.

 ■ 2.  Indarrean dagoen esparru juridikoa eta erakunde de-
mokratikoak errespeta tzea.

 ■ 3.  Zuzenbide-estatuari dagoz kion prin tzipioak bidez ko 
gizarte bat gauza tzeko ezinbesteko baldin tza direla 
uler tzea eta onar tzea.

 ■ 4.  Euskadiko herritar guztien eskubide eta betebeharren 
alorreko berdintasuna eta askatasuna bizikide tza de-
mokratikoaren oinarri direla uler tzea.

 ■ 5.  Jarrera ideologiko demokratiko desberdinak erres pe-
ta tzea, bizikide tzarako balio eta prin tzipio gisa.

 ■ 6.  Giza eskubideen urraketen biktimak ain tzat har tzea 
eta kalteak ordain tzea, pareka tzeak eta justifikazioak 
alde batera u tzita.

 ■ 7.  Iraganari buruz ko egiara hurbil tzeko memoria eraiki-
tzea.

 ■ 8.  Indarkeriaren alde zeudenak edo aurka jarri ez zirenak 
demokraziaren bidera ekar tzea.

 ■ 9.  Zigortuen bergizartera tzea helburu duen espe txe-
politika bati bide ematea, Konstituzioan eta legeetan 
aurreikusitakoaren arabera.

 ■ 10.  Bakearen eta indarkeria-ezaren balioen alorreko hez-
kun tza eta bizikide tza demokratikorako hez kun tza 
susta tzea.
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-14348.pdf
https://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2010/03/1001350a.pdf
https://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2010/03/1001350a.pdf
http://www.bakegune.euskadi.net/x83-eduki/eu/contenidos/informacion/plan_convivencia_mayo10/eu_plan/adjuntos/Bizikidetasun_plana.pdf
http://www.bakegune.euskadi.net/x83-eduki/eu/contenidos/informacion/plan_convivencia_mayo10/eu_plan/adjuntos/Bizikidetasun_plana.pdf
https://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2011000191
http://goo.gl/GN4mz


3.

Kexarik aipagarrienak

Jadanik adierazi dugu terrorismoaren biktimek oso kexa gu-
txi jarri dituztela. 2012an, 2 kexa baizik ez ditugu jaso.

Horietako batean prozedura kontu bat azal tzen zen eta, az-
tertu ondoren, gerora sortutako ez onar tzea zegoela kon-
tsideratu zen, erreklama tzailea terrorismoaren biktima ez 
zelako.

Bestalde, “jazarpen indarkeria” izenekoa pairatu duen per-
tsona batek -horren ondorioz Euskal Herria u tzi eta autono-
mia erkidego honetatik kanpo bizi behar izan zuen- Eusko 
Jaurlari tzako Terrorismoaren Biktimei Lagun tzeko Zuzendari-
tzaren aurkako kexa bat aurkeztu zuen, eskatu zituen lagun-
tzak ukatu ziz kiolako. Urteko Txosten hau i txi zen unean 
ebazteke zegoen.

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1.  Elkarte eta fundazioekiko 
harremanak

Terrorismoaren biktimen elkarte eta fundazioek fun tsez ko 
zeregina izan dute biktimen eskubideen defen tsan eta euren 
beharrak eta aldarrikapenak ezagutu daitezen lagundu dute.

COVITE elkartearekin bilerak izan ditugu eta bertan terro-
rismoaren biktimen egoeran eraginda duten hainbat kontu 
jorratu dira. Horrez gain, harremanetan egon gara zenbait 
fundaziorekin, hala nola Fernando Buesa Fundazioarekin, 
eta hainbat elkartek eta fundaziok antolatutako ekitaldi ba-
tzuetan izan gara.

4.2.  Bilerak herri-administrazioekin
Ararteko erakundeak, 2012an zehar, hainbat bilera izan ditu 
Herrizaingo Saileko Terrorismoaren Biktimei Lagun tzeko 
Zuzendari tzarekin zein Justizia Saileko Giza Eskubideen 
Zuzendari tzarekin eta bertan terrorismoaren biktimen zein 
euskal gizarte guztiaren eskubideak berma tzera zuzendu-
tako hainbat jarduera aztertu ditu, bizikide tza demokratikoa 
finka tzera zuzendutako neurrien esparruan. Zen tzu horretan, 
Bizikide tzarako eta Memoriarako Komisionatuarekin ere bi-
lerak izan dira.

Gainera, dagoeneko aipatu den moduan, Ararteko erakunde-
ko ordez kari batek Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko 
Aholku Ba tzordearen bileretan parte hartu du.

5.

Herritarren 
eskubideen egoeraren balorazioa

5.1. Bereziki aipagarria da, zorionez, 2012an zehar, ETAk 
“indarkeriaren behin betiko etetea” aitortu ondoren, bizi tza, 
segurtasun fisikoa, askatasuna edo norberaren segurtasune-
rako eskubidea urratu ez izana ekin tza terroristen bidez.

Egoera horrek ETAren meha txua eta estor tsioa pairatu izan 
duten milaka per tsonen bizi baldin tzak hobetu ditu.

5.2. Arauen esparruan positiboki baloratu da 107/2012 
Dekretua onartu izana, horri esker sufrimendu bidegabe 
baten biktimen eskubideak onartu eta konpon tzeko eta 
bizikide tza finka tzeko aukera egongo baita.

Bestalde, terrorismoaren biktimak ain tzat har tzeko eta haiei 
babes osoa emateko 29/2011 Legearen arauz ko garapena 
behin betiko gauzatu behar da, horri esker haren xedapenak 
bideratu ahalko baitira.
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