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KONPROMISOA 

 
Patxi Lopez Lehendakariak, 2011ko irailak 29an, Eusko Legebiltzarrean 
ospatutako Politika Orokorreko Bilkuran egindako hitzaldia, 
terrorismoaren zikloarekin amaitzeko eta bakea, askatasuna eta guztion 

arteko elkarbizitza demokratikoa sendotzeko. 
 

Herritarren, erakundeen eta eragile politikoen arteko itun moral eta etiko bat 

proposatu nahi dut, Euskadin ziklo terroristari amaiera emateko eta elkarrekin 

Euskadi aske, plural eta demokratikoago bat osatzeko. 

 

Indarkeria terrorista izan da jasan dugun zama. Dena zikindu eta kutsatu duen 

lohia izan da. 

 

Euskal herritarren parte handi batek ez du besterik ezagutu. Demokrazia 

eskastu eta zauritu batean bizi izan da; izan ere, herritar guztiek ez dute 

erabateko askatasunik izan, ezta berdintasunik ere.  

 

Diktadurapean jaiotako hainbatek Euskadin demokrazia aske eta oso batean 

bizitzeko ametsa zuen; baina terrorismoak zapuztu egin zuen amets hori. 

 

2009an, biktimei aitorpena egiteko ekitaldian, emakume batek hitz egin zuen: 

zuela hilabete batzuk Mallorcan eraildako guardia zibil baten ama zen. 

Mikrofonora hurbildu zenean, zer gustatuko litzaiokeen adierazi zuen, eta hura 

esan zuenean, duintasun aura betek bildu zuen emakume haren irudia, eta 

harresi moral igaroezin bat sortu zen bere semearen hiltzaileen eta hildakoaren 

amaren artean. Honela esan zuen: “Nire semea azkena izan dadin eskatzen 

dut”. 

 

Eta Euskadin eta Espainiako gainerako lurraldeetan horrelako jendea egon 

delako. Horrelakoak esan direlako, bizikidetza demokratikoa beste era batera 

pentsatzen dutenak hiltzen dituztenen planteamendu totalitarioen gainetik 

dagoela uste izateagatik, horrexegatik, gainditu ahal izan dugu terrorismoa. 



Horregatik lortu dugu espainiar gizartea eta euskal gizartea gero eta askeagoak 

eta demokratikoagoak izatea. Baina garesti ordaindu dugu. 

 

Gaur, irailak 29, 5 hilketaren urteurrena da: hiru ETAk eginak eta bi Grapok 

eginak. Bihar, berriz, ETAk hildako hiru pertsonen urteurrena izango da. 

 

Eta atzo beste lau hilketaren urteurrena izan zen: hiru ETAk eginak eta bat 

Batallón Vasco Español taldeak egina. 

 

Herenegun izan zen diktaduraren azken fusilatuen urteurrena, baina baita 

Grapokoek hildako pertsona baten eta ETAk hildako beste baten urteurrena 

ere. 

 

Gure egutegiko ia egun guztiak daude isuritako odol gorriaz zikinduta. 

 

Indarkeria beti egon da gure artean, etenik gabe: baina betirako amaitutzat 

eman nahi dugu indarkeria hori. 

 

Diktaduraren amaierarekin batera hasi zen trantsizioa Espainian. Hala ere, ez 

zen bat-batean gertatu: Espainia ez zen diktadura oheratu eta, hurrengo 

egunean, demokrazia esnatu. 

 

Espainiako trantsizioan eraldaketa bikoitza gertatu zen:  

 

• Alde batetik, estatu diktatorial eta totalitarioa askatasuna errespetatzen 

duen Estatu demokratikoa bihurtu zen.  

 

• Eta gizartea gizarte plural, aske eta tolerante bilakatu zen, jokabide 

totalitarioak alde batera utzi eta balio, arau eta erakunde demokratikoak 

onartu zituena. 

 

Eta aurreranzko bide horretan, badira itzulerarik gabeko mugarri izan diren 

hainbat une: Espainian, oro har, Konstituzioaren onespena izan zen 



mugarrietako bat, 1978an, eta Euskadin, Gernikako Estatuturen onespena, 

1979an. 

 

Baina Euskadin trantsizio berezia, espezifikoa, izan dugu. Trantsizio luzea eta 

mingarria, dagoeneko amaitu duguna; izan ere, garai berri bati ekin diogu, eta 

behin betiko eman diogu amaiera terrorismoaren nonahikotasunak oztopatutako 

iraganari. 

 

Euskal trantsizioa askatasuneranzko bide luzea izan da, oztopo eta arazo 

izugarriak gainditu behar izan duena. 

 

Bide horretan, gainera, etengabea izan da dena kutsatu duen indarkeria 

terroristaren erasoa: gizartearen balio moralak kutsatu ditu, eta herritarren 

artean jarrera intoleranteak bultzatu ditu. Euskal herritarren artean berdintasun 

politikoa galarazi du. 

 

Izan ere, gogorarazi nahi dut gure herrialdean indarkeria terrorista 

demokraziaren kontrakoa izan dela erabat, demokraziaren etsai izan dela beti: 

ETAk demokrazia garaian hil du batez ere. Erakunde demokratikoak ukatzeko 

helburu politikoarekin eta horien kontra eraso eginez lortu du ETAk larderian 

oinarrituriko ahalmen gehien:  sistema demokratikoa eta gure autogobernua 

izan dira ETAren bi etsai nagusiak. 

 

Zuzenbideko Estatuaren demokratizazioa 
 

Eta horrek guztiak, halaber, atzeratu egin zuen Estatuaren eta haren egitura 

publikoen demokratizazioa eta garbiketa, erabat demokratizatutako 

Zuzenbideko Estatu izatera iritsi arte. 

 

Ez genuen hutsetik Estatu bat desegin eta beste bat eraiki. Oinordetzan 

jasotako Estatu Totalitarioa aldatu eta demokratizatzeko erronka hartu genuen. 

Eta denbora behar izan genuen. Osagai totalitarioek eta demokraziaren 

kontrakoek guk nahi baino denbora luzeagoan jarraitu baitzuten sisteman 

txertatuta. 



  

Estatu totalitariotik jasotako jokabideak uzteko eragozpenak, eraso terroristan 

justifikazio bidegabea bilatzen zutenak.  Poliziaren botere gehiegikeriak, eta 

batez ere, Estatu totalitario ororen arrastoak, hau da, torturak, denbora luzean 

iraun zuten eraldatzen ari ginen Estatuaren egituretan.   

 

Eta horiez gainera, Zuzenbideko Estatua alde batera utzi eta ETAren 

terrorismoa beste terrorismo batzuen bitartez desegiten ahalegindu zirenak ere 

izan dira, hala nola Batallón Vasco-Español edo GAL, eta iraganekoak badira 

ere, bizirik diraute biktimen oroitzapenean. 

  

Bereziki maltzurrak izan dira funtzionario publikoek egindako jarduera legez 

kanpokoak eta demokraziaren kontrakoak, izan ere, Zuzenbideko Estatuaren 

izenean jarduten zuten, eta ahuldu egiten zituzten demokraziaren 

defendatzaileen argumentuak. 

 

Eta nik gertatutakoaren egia onartu nahi dut berriro, eta baita gertaera haiek 

gaitzetsi ere; eta horren bitartez, gaur egungo gure sistema demokratikoa 

legitimatu nahi dut, aspaldi jakin baitzuen antzinako arrasto horiek gainditzen 

eta errotik ateratzen.  

 

Eta erreibindikatu nahi dut, harrotasunez, gure sistema demokratikoa 

modernoenetako bat dela, herritarrei askatasun gehien bermatzen diena.  

 

Ez dugu diktaduratik oinordetzan jasotako Estatuaren eta gaur egungo 

Zuzenbideko Estatu erabat demokratikoaren artean kilometro zerorik eduki. 

Bide luzea egin dugu askatasunerantz, eta sufrimendu eta ahalegin handiarekin 

egin behar izan dugu bide hori, baina horixe izan da, hain zuzen ere, gure 

trantsizio bereziaren garaipenik handiena. 

 

Euskal gizartearen demokratizazioa 

 

Lehen aipatu dut biktimak, hildakoak, ekintza terroristaren adierazpen argiena 

eta basatiena direla. Baina terrorismoa hori baino gehiago ere bada. Izan ere, 



hala izan balitz, ETA denok mespretxatutako hiltzaile talde bat baino ez 

litzateke izango. Terrorismoa hori baino okerragoa da, hiltzeaz gainera beste 

helburu batzuk bilatzen baititu: pertsonen ahots askea isilarazi eta proiektu 

politiko totalitario eta baztertzaile baten mende jarri nahi du.  

 

Terrorismoak ondorio suntsigarriak ditu gizartean oro har: beldurra sortzen du 

eta herritarrei askatasuna kentzen die. Etengabeko desberdintasun egoera 

sortzen du terroristen bestelako planteamendu politikoak dituzten 

pertsonentzat. Mehatxuak eta beldurrak murriztutako moral kolektiboa sortzen 

du. 

 

Terrorismoak desberdintasun politikoak sortu ditu euskal gizartean, indarkeria 

terrorista ez baita indarkeria aleatorioa izan; egindako hilketek, eztanda egin 

duten bonbek, helburu zehatzak izan dituzte. 

 

Terrorismoa herritarren bizitzaren eta heriotzaren gaineko botereaz jabetu da. 

Nor biziko den eta herritar bat nola hilko den erabakitzeko ahalmena 

bereganatu du, eta hildakoaren bizitzaren iraina lotu dio erailketari. 

 

Eta euskal herritarrak denbora luzeegian bizi izan dira bizikidetza kaltegarri, 

biziatu eta konnibentzia eta isilune konplizeez betean. 

  

Horregatik, gure arazo nagusia, euskal herritarron arazorik garrantzitsuena, ez 

da izan (oso larria izanda ere) pertsona totalitario batzuek beste era batera 

pentsatzen zuten herritarrak hiltzea; izan ere, hainbat pertsonak eta taldek 

proiektu politiko bat inposatzeko hilketekin bat  etortzeari ere aurre egin behar 

izan diogu. Eta horrez gainera, jende gehiegik begiratu du beste alde batera, 

mehatxua beraiei ez zegokiela pentsatuta. 

 
Baina, izuaren aurrean, Euskadin jende askok hartu du erresistentzia zibikoaren 

bidea. Beren askatasunetik dimititu nahi izan ez duten pertsonak izan dira; balio 

demokratikoak eta Zuzenbideko Estatua erreibindikatzen eta defendatzen 

jarraitu duten pertsonak izan dira. 

 



Eta erresistentzia horretan, terroristen mehatxuaren ukapen horretan, ETAren 

biktimek zeregin nabarmena bete dute. Urte askoan isilarazi dituzte, eta 

askotan, baita gutxietsi eta baztertu ere, baina bereari uko ez egiteko adorea 

izan dute. Eta funtsezko osagaia izan dira, gizartean  terrorismoaren 

deslegitimazioa zabaltzeko. Hainbat taldek jardun dute duintasun morala 

berreskuratzeko ahalegin horretan, hala nola Gesto por La Paz eta beste 

batzuk, urteetan indarkeria terrorista gogorarazi eta salatu dutenak. 

 

Eta horregatik nahi dugu terrorismoaren biktimen memoria printzipio moral bat 

izatea, totalitarismoaren, indarkeriaren eta eskubideen urraketaren mehatxutik 

libre egongo den etorkizun askean. 

 

Terrorismoaren biktima guztiak gogoratu nahi ditugu, salbuespenik gabe: 

ETAren terrorismoaren biktimak, GALen biktimak, Batallón Vasco Español 

taldearen eta indarkeriazko beste taldeen biktimak.  Alderaketarik egin gabe eta 

justifikaziorik onartu gabe. 

 
Gaur egungo egoera 

 
Behin baino gehiagotan entzun didazue esaten garai berri bati ekin diogula. 

Bestelako garai bati, nire ustez itxaropenez eta aukerez betetako garai bati. 

 

Eta hala diot Euskadin zerbait aldatu egin delako, nahiz eta oraindik zaila den 

izena jartzea. Guretzat zaila bada ere iragana eta oraina lerro argi batez 

bereiztea, gehienok uste osoa dugu Euskadin bizi dugun hau, orain hau, garai 

berri bat dela. 

 

Aldaketak erabatekoak izatea nahiko lukete askok: lotara joan eta bestelako 

mundu batean esnatzea. Dena aldatu den mundu batean. Baina errealitatea 

guztiz bestelakoa da. Errealitatea nabigatze lauso bat da, eta aldaketaren 

mugak elkar gurutzatzen direnean ez dira beti ikusgai izaten; aurrera egiten 

dugunean konturatzen gara badela atzean utzi dugun zerbait. 

 



Eta nik uste, Euskadin gauza asko utzi ditugula atzean. Atzean utzi dugu ETAk 

urte askoan herritarren bizitza baldintzatzeko izan duen gaitasuna. Baina, gaur 

egun, ETA erabat azpiratutako erakundea da, zentzu horretan. 

 

Gainera, Zuzenbideko Estatuaren indarrak eta printzipio demokratikoen 

babesean eta horiek betetzeko eskakizunean izan dugun irmotasunak 

behartuta (orain dela gutxi arte ETAren indarkeriari estaldura ematen ziotenek) 

mugitu egin behar izan dute, eta demokrazian sartzeko urratsak eman behar 

izan dituzte. Eta horrek ere aldaketa bat eragin du: Terrorismoa, Euskadin 

ezagutu dugun moduan, amaitu da betirako:  desagertu egin da hiltzaileen eta 

horiek babesten zituzten herritar taldeen arteko aliantza anker eta izugarri hori. 

 

Gaur garaipen demokratikoa nagusitu da irmotasunez. Denbora da Estatu 

totalitarioa garaitu dugula, eta denbora da, halaber, ETAren asmo totalitarioak 

garaitu ditugu. Gaur ez dago jendaurrean indarkeria terrorista erreibindikatzen 

duenik. Dagoeneko ez dago indarkeriaren aldekoek bahitutako eremu 

publikorik. 

 

Gure herrialdean bukatu dira, betirako, terrorismoaren justifikazio soziala eta 

babes politiko publikoa; eta gainera, ez dira itzuliko. 

 

Presoek eta haien senideek ere, ETAk izuaren bitartez inposatutako isiltasun 

izugarriaren mende egon diren haiek, arraila berri bat zabaldu dute egunotan, 

eta bat egin dute "Gernikako Akordioa" deiturikoarekin. 

 

Eta ETAren erabateko desagerpena eskatzen jarraitu behar badugu ere, berri 

on bat da hori, beste urrats bat izan baitaiteke ETAren amaieraren bidean. 

 

Horregatik, espetxean daudenei eskatzen diet beren ahotsa berreskura dezaten 

eta urrats berriak egin ditzaten, Euskadin terrorismoaren behin betiko amaiera 

bizkortzeko.  

 



Muturreko abertzaletasunak ETA babesteari utzi behar izan diola esan dut, 

baina ez diegu ezer zor.  Alderantziz, modu konnibentean babestu duten 40 

urteko indarkeria eta askatasunik eza zor digute beraiek guri. 

 

Erakundeetan egoteko Legea bete behar dela onartu behar izan dute. Onartu 

behar izan dute, halaber, legea erakundeen jarduera guztietan, politikaren 

ekitaldi guztietan… bete behar dela, denok egiten dugun moduan. 

 

Eta egiten ez dutenean, hortxe edukiko dituzte legea betetzera behartuko 

dituen demokrata bat, behar bezala jardungo duen polizia bat eta epaituko 

dituen epaile bat. Beraiek badakite hori, eta onartu egin behar izan dute. 

 

Zuzenbideko Estatua eta demokrazia garaile irten direlako dira muturreko 

abertzaleak gaur egun legezkoak.  

 

Baina legezkotasunak ez die beren iragana barkatzen, hori irabazi egin beharko 

dute. Edonola ere, argi dago demokrazia garaile irteten dela hari eraso egiten 

ziotenak bertan txertatzen direnean, bere printzipioak eta balioak onartzen 

dituztenean. 

 

Eta ez da ez ETA, ezta ezker abertzalea ere, indarkeriaren amaiera sendotzen 

eta herritarren bakea eraikitzen ari direnak.  Demokratok gara gure 

erabakitasunarekin hori lortzen ari garenak. Eta sistema demokratikoa babestu 

nahian beren bizia galdu dutenei irain egiten diete ETAren amaieraren bermea 

beraiek direla esaten dutenean, beraiek izan baitira bizirik beren babesarekin 

erakundea iraunarazi dutenak. 

 

Baina, lehen esan bezala, aldaketak ez dira egun batetik bestera gertatzen, eta 

nik uste dagoeneko zeharkatu dugula iraganetik banantzen gaituen muga. 

Orain, euskaldun guztion arteko bizikidetza askea eraiki behar dugu. 

 

Askatasunean bizitzen ikasi behar dugu. Beldurrak utzi eta desberdinen arteko 

berdintasuna onartu behar dugu.  

 



Terrorismoaren zikloari amaiera ematen ari gara, eta akatsak egitera eramango 

gaituen urduritasunik gabe lan egin dezagun eskatzen dut; ekin diezaiogun 

hemendik aurrera terrorismoaren azken erronkak kudeatzeari eta bizikidetza 

eraikitzeari. 

 

Memoria duen etorkizuna 

 

Baina iragana atzean uzteak ez du esan nahi hura ahaztu behar denik. 

Memoria duen etorkizuna eraiki nahi dugu. Memoria partekatuak eta aitortuak 

harresi sendo bat bihurtu behar dira Euskadin; atzera egitea, indarkeria 

totalitariora itzultzea, eragotziko duen eta tolerantzia indartuko duen harresi bat. 

 

Ezin dugu besterik gabe aurrera egin eta ezer gertatu ez balitz bezala jardun 

(zenbaitek hala nahi badute ere), gertatu baita. Denoi gertatu zaigu, euskal 

gizarte osoari. Urte gehiegi igaro ditugu indarkeria terroristarekin, konnibentzia 

gaiztoekin eta beste era batera pentsatzen zuten herritarrak hiltzea begi onez 

ikusi duten taldeekin.  

 

Etorkizunera begiratu behar dugu, baina norberak bere gain hartu behar ditu 

bere iragana eta bere erantzukizunak.  Ezin dugu onartu (eta Gobernu honek 

ez du onartuko) historia berridazteko ahaleginik, borrero eta hiltzaile izan ziren 

haiek heroi bihurtuko dituen historiarik.  

 

Eta datorren urtean “Bakearen, Askatasunaren eta Kulturen Nazioarteko Urtea” 

antolatuko dugu, memoria lantzeko eta baita artearen, kulturaren eta 

pentsamenduaren mundutik abiatuta bizikidetza eraikitzeko. 

 

Eta ildo horretatik, Donostiaren Europako Kultur Hiriburutzak bizikidetzaren 

zerbitzura jardutea eta moralaren berreskurapenean arituko den tresna izateko 

helburuari eustea nahi dugu. 

 

Memoriaren mapa osatzen jarraituko dugula eta Memoriaren Egunaren 

ekitaldiari eutsiko diogula jakinarazten dizuet, izuaren biktimen erreferentzia eta 

oroigarria baita. 



 

Eta jakinarazi nahi dizuet, halaber, nire Gobernuak Memoriaren eta 

Tolerantziaren Institutuaren sorrera bultzatuko duela, biktimen zentroak eta 

haiek gogoratzeko ekimenak koordinatzeko eta memoria modu inklusiboan eta 

alderaketarik egin gabe kudeatzeko, batetik, eta gertatutakoa kontatu dadin 

sustatzeko.  

  

Izan ere, gertatukoaren aitorpenak baino ez digu gizarte askeago eta 

toleranteago bat eraikitzeko aukera emango. Iragana ahazten bada, gertatu ez 

dela esan nahi du. Hiltzaileak hiltzaile izateari utziko dio, inork ez duelako 

hilketa gogoratuko. Horrek baliorik gabeko gizarte bat ekarriko digu, eta ezin 

dugu halakorik onartu.  

 

Institutu hori aniztasunetik abiatuta eta pairatutako indarkerien onespenetik 

abiatuta eraikitzea proposatuko dugu, baina egiari uko egin gabe. 

 

Kontua ez da gertatu berria den gure historiaren kontakizun akademikoa egitea, 

mundu akademikoari baitagokio hori; gainera, dagoeneko ari dira zeregin 

horretan, eta etorkizunean ere horretan sakontzen jarraituko dute.  Gure 

iragana onartzen lagunduko digun gutxieneko kontsentsu soziala lortu behar 

dugu. Eta iragan hori onartzen badugu, herritarren arteko adostasuna lortuko 

dugu, gizarte demokratikoago batean. 

 

Baten batek esango du beti izaten dela gertaerei buruzko bertsio bat baino 

gehiago; baliteke, baina ezin esan liteke, inoiz ez, hiltzailea biktima izan denik. 

 

Eta horregatik izan behar dugu gertaeren egiari buruzko gutxieneko kontakizun 

partekatu bat osatzeko gai. Eta gai izan behar dugu, halaber, gertaerei buruzko 

egia bizi izandako esperientzietatik bereizteko. 

 

Bizi izandako esperientziak, beren izaeragatik beragatik, askotarikoak eta 

pertsonalak dira. Euskal herritar mehatxatuek bizi izan duten esperientzia, 

ETAk hildako pertsonen senideen esperientzia, torturatua izan den pertsona 



baten esperientzia, edo besteen kontra egindako indarkeriaren aurrean 

isiltasunean babestu zirenen esperientzia elkarren guztiz desberdinak dira. 

 

Esperientzia asko dira, eta horiek partekatzen ikasi beharko dugu, gure iragan 

komunaren osagaitzat hartu behar ditugu. 

 

Eta esan nahi dizuet nire gobernuak aurrera jarraituko duela irakaskuntzaren 

alorrean balio demokratikoak sustatzeko zereginean, baina biktimen 

presentziari uko egin gabe; beren esperientziaren bitartez modu didaktikoan 

ekar baitezakete bizi izandako izugarrikeriaren egia. 

 

Eta komunikabide publiko zein pribatuei ahalegin berezia eskatzen diet balio 

demokratikoen babesari dagokionez. 

 

Baina kontakizun komun bat eduki behar dugu, esperientzia horiei guztiei 

koherentzia emango diena.  

 

Gertatutakoaren egia hiru ardatz hauetan oinarrituta eraiki behar da: 

 

• Talde terrorista baten eta talde hori babestu duten gizarte sektoreen 

existentzia. 

 

• Diktaduratik jasotako Estatua Zuzenbideko Estatu erabat demokratiko 

bihurtu arteko eraldaketa prozesua. 

 

• Eta demokraziaren garaipena indarkeria totalitario guztien gainetik. 

 

Bizikidetza printzipioak 
 

Eta hortik abiatuta eraiki behar dugu bizikidetza, jakinik pertsonak indarkeriarik 

gabe bizitzeko gai garela, baldin eta askatasunez egiten badugu. 

 

Askatasunean bizitzeak esan nahi du onartu eta errespetatu egiten direla 

desberdintasun politikoak eta nortasun aniztasuna; eta horren guztiaren 



ondorioz, gizarteak pluralak bihurtzen dira, behin betiko irtenbide bakarra ezin 

eduki dezaketen etengabeko interes gatazkak dituzten gizarteak. Askatasuna 

da nahi duzuna esatea eta entzun nahi ez duzuna entzutea.  

 

Desberdina izateko eskubidea da askatasuna erreibindikatzeko modurik 

erabatekoena. 

 

Etorkizun partekatua ezin da banantzen eta bereizten gaituen osagaien gainean 

eraiki; aitzitik, lotzen gaituen gauzak indartuz eta ditugun desberdintasunak 

egokituz eraiki behar da. 

 

Euskaldun izateko modu asko daude, denak desberdinak, baina herritarren 

berdintasuna eskubide berberen, lege berberen eta arau berberen errespetuan 

oinarritzen da, herritar guztiek askatasunez bizi dezaten beren hizkuntza, beren 

erlijio aitorpena, lurraldetasunari dagokionez duten sentimendua eta beren 

interes ekonomiko desberdinak, partikularrak. 

 

Eta etorkizun partekatu bat eraikitzeko elkarrekin bizi nahi izateak sortzen du 

herrialde bat, horrek egiten gaitu gizarte berberaren partaide. 

 

Eta sistema demokratikoa baino ez da arazo horiei guztiei erantzuteko gai. 

Demokrazian baino ezin da lotzen gaituena sendotu eta desberdintasunak 

arrazoizko moduan kudeatu. 

  
Horregatik, printzipio horiekin, eta euskal gizartea ziklo terroristari amaiera 

ematen ari zaion uste sendoarekin, gogaidetasun akordio handi bat 

proposatzen dut. 

  
Herritarren gogaidetasuna ezin eraiki daiteke dekretu baten bitartez, 

borondateak batzearen eta gizarte batasunaren baldintzak hitzartzearen 

emaitza izan behar du. Gogaidetasuna ziklo terroristari amaiera emateko eta 

euskal gizartea batzeko borondatea da, barne zatiketak gaindituz eta 

bizikidetza berri baten oinarriak hitzartuz. 

 



Gogaidetasuna ez da iragana ahaztea, etorkizuna eraikitzeko herritarren 

hitzarmena baizik. 

 
Batasunerako, gogaidetasunerako eta bizikidetzarako oinarriak. 

 
Eta hitzarmen hori oinarri hauen gainean eraikitzea proposatzen dizuet:  

 

1.- Euskadi gizarte anitza da planteamendu politikoei dagokienez, eta 

askotarikoa bertako herritarren nortasunei dagokienez. Beraz, nortasun 

desberdinak onartzen, errespetatzen eta horien askatasuna bermatzen dugu, 

euskal gizartearen osagai gisa.   

 

2.- Elkarrekin bizitzen jarraitu nahi dugu. Ezin dugu etorkizuna batzuek besteen 

kontra eraiki: “elkarrekin bizitzeko eskubidea” komunitate beraren partaide 

izateko borondatearen adierazpena da. “Bestearen” jarrerarekiko tolerantzia da 

elkarrekin jarraitzeko eskubidea eta norberak bere nortasuna erreibindikatzeko 

eskubidea uztartzen dituen bakarra. 

 

3.- Kontaketa memoriaren dimentsio publikoa da. Gertatutakoaren kontaketa 

egiazkoaren bitartez, gertatutakoaren kontzientzia publikoa sortzen da, 

gertatutakoa justifikaziorik gabe eta erantzukizunak deuseztatu gabe onartzen 

duen kontzientzia. Etorkizunari begiratzen diogu, baina pairatutako 

indarkeriaren memoriaren gainean eraikitzen dugu herria, ez dadin berriro 

halakorik gertatu. 

 

4.- Jendaurrean aitortu nahi dugu terrorismoen biktimek jasan duten oinazea, 

eta merezi duten espazio publikoa eskaini nahi diegu. 

 

5.- Sistema demokratikoa da bizikidetzarako bide bakarra. Sistema 

demokratikoaren printzipioak, balioak eta arauak onartuta baino ezingo dugu 

adostu gure arteko desberdintasunen eta etorkizuneko bizikidetzarako 

hitzarmenen kudeaketa. 

 



6.- ETAren behin betiko amaierak ezin uko egin zaion helburua izaten jarraitzen 

du. Eta horregatik eskatzen diogu denok ETAri, jendaurrean eta irmotasunez, 

jarduera terrorista guztiak uzteko eta erakundea desegiteko, kontrapartidarik 

eta baldintzarik batere gabe. 

 

7.- Terrorismo delituengatik zigortuta edo epaiketaren zain dauden presoei 

ETArekin erabakitasunez eta jendaurrean hausteko eskatzen diegu, eta 

espetxeetako legeak onartzeko, gizarteratu daitezen eta bizitza 

demokratikorako prest egon daitezen.   

 

8.- Espetxe politikaren ikuspegi adostua, dinamikoa eta malgua proposatzen 

dugu, ziklo terrorista gainditzeko modukoa. Kontsentsu horrek, gizarteratzearen 

helburuan oinarrituta, besteak beste zigortuen mailaz mailako hurbilketa 

hartuko du kontuan, baldin eta horrek aipatutako gizarteratzea bultzatzen badu. 

 

9.- Sistema demokratikoa onartzen duten eta legea bete behar dela beren gain 

hartzen duten sentikortasun politiko guztiek eduki behar dute legezko 

onespena. 

 

10.- Herritar askeen herrialde bat eraikitzeko borondatea berresten dugu, balio 

demokratikoetan eta giza eskubideetan oinarritua, bakean eta askatasunean 

bizi nahi duen euskal gizartearen ardatz gisa. 

 


