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2013-16 ALDIRAKO BAKE ETA BIZIKIDETZA PLANA – 
GIZARTE TOPAKETAKO HELBURU BAT: AURRETIAZKO 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 
 

 
Eusko Jaurlaritzak 2013-16 aldirako Bake eta Bizikidetza Plana aurkeztu berri 
du ETAren indarkeriaren amaiera sendotzeko eta bake iraunkorrerako 
baldintzak nola sortu iradokitzeko. Amerikako Estatu Batuetako hainbat 
erakunde akademikotako aditu independente eta profesionalen talde bati 
planaren kanpoko ebaluazio bat egiteko eskatu diete. 

Uneotan aurkeztu eta Iñigo Urkullu lehendakariari eman behar diogun hau 
dokumentuaren aurretiazko ebaluazio batetik ateratako ondorioen laburpen bat 
da, kontuan har ditzaten azaro amaiera aldean, aurreikusitako moduan, plana 
onartu aurretik. Amaierako dokumentu bat aurkeztuko dugu 2014ko urtarrilean; 
horren bitartez, hainbat iradokizun zehatz aurkeztuko ditugu plana abiarazteko 
orduan aintzat har ditzaten. Lehen ondorio horiek honela daude antolaturik: 

1. Planaren ebaluazio orokorra  

2. Alderdi metodologikoen ebaluazioa 

3. Jardun-programaren ebaluazioa 

4. Iradokizunak 
 

Ez dugu aginduzko oharrik egin nahi izan, baterako ikerketa bat garatzeko 
gonbidapen bat baizik. Eragile askoren parte-hartze arduratsu eta zintzoa behar 
duen lan-prozesua da bakea. Planaren indargune bat da gonbidapen irekia 
egiten duela ekarpenak egitera, bai eta haren berezitasun eta arrakasta-
potentziala ere.  

 

1. Planaren ebaluazio orokorra 
 

• Bake eta Bizikidetza Planaren baliorik garrantzitsu eta positiboena hauxe 
da: izaera integral eta integratzaile argia edukitzea. 
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-Integrala. Giza eskubide guztiekin eta biktima guztiekin 
konprometiturik dago. ETAren indarkeria eta giza eskubideen urraketa 
guztiak hartzen ditu barnean izaera integral batez, haiek 
bidegabekeria onartzea oinarri hartuta. 
 

-Integratzailea. Planaren xedea gizarte-topaketa bat da, bizikidetzaren 
inguruko gizarte-adiskidetzea. Asmo integratzailea du. Horixe du 
gidari. Hartarako lau familia politiko handien arteko gutxieneko akordio 
bat bilatzen du, hiru mikroakordio eginez. 

 

2. Alderdi metodologikoen ebaluazioa 
 

• Plana ongi egituratuta dago, eta hartzaileak inplikatzen ditu, bai maila 
praktikoan, bai teorikoan. Proiektuaren elementu, prozesu eta ekimen 
zehatzen ikuspegiak ekintza globaleko plan bat eskaintzen du. Abiarazi 
aurretik gizarte-eragileek ekarpenak eta lankidetza ematera eta 
aniztasunera irekita dago, eta horixe da metodologia aldetik duen 
indarguneetako bat. 

 

• Iraganari, orainari eta etorkizunari modu arduratsu eta eraikitzaile batetik 
heltzeko ideia oso garrantzitsua da, planaren helburu nagusiak ezartzeko 
esparru sendo bat ematen baitu. Ekarpen berritzailea da bake eta 
gizarte-adiskidetzeko prozesu batean garatu beharreko lana egituratzeko 
orduan. Garrantzitsua da oso iraganari, orainari eta etorkizunari modu 
eraikitzaile batez aurre egiteko erantzukizuna nabarmentzea.  

 

• «Mikroakordio»en metodologia ere bada nabarmendu beharreko 
berritasun positibo bat metodologia-ikuspuntutik. Egitura hori erabiltzeak 
sentsibilitate guztien arteko batasuna erraztuko du; hala, adostasun eta 
konfiantzaranzko «urratsak» egingo dira pixkanaka eta modu metagarri 
batez. 
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3. Jardun-programaren ebaluazioa 

 

• Ekimenak bakea eta bizikidetza laguntzeko hainbat bidetan daude 
banaturik: hezkuntza-sistemak, espetxe-sistemak, giza eskubide eta 
lankidetzaren gaineko trebakuntza, memoria-proiektuak edota baterako 
lankidetza gobernu probintzialen barruan.  

 

• Diziplina anitz jorratzen ditu, eta hori egokia da. Ildo horretatik, plan osoa 
da; ingurune soziopolitikoak eskaintzen dituen erronkak eta aukerak 
azaltzen ditu, halaber. Hamazortzi ekimenek egitura argia dute. 
Proiektuaren helburuekin ongi lerrokatuta daude; iraganean, orainean 
eta etorkizunean oinarrituriko ekimenetan banakatuta daude, hurrenez 
hurren. 

 

• Planaren kudeaketa eta etengabeko ebaluazioa oso osagai garrantzitsua 
da haren eraginkortasuna eta aurrerapena jarraitu ahal izateko. 
Urtarrilean aurkeztuko dugun amaierako agirian iradokizun teknikoak eta 
zehatzak jasoko dira, baita hamazortzi ekimen horietan sakontzeko 
aukera batzuk ere. 

 

4. Iradokizunak 
 

• Planak behin betiko bake iraunkorra finkatzen laguntzea du xede. Zer 
bake eta gizartetan bizi nahi dugun irudikatzeko gauza izan behar dugu, 
hori benetan gerta dadin lortu aurretik. Bakea etengabeko konpromisoa 
eta dedikazioa behar dituen lan-prozesu bat dela nabarmendu behar 
dugu. Ez da ezerezetik sortzen den zerbait, askoren lan nekezaren 
emaitza baizik. 

 

• Hauek iradokitzen ditu bizikidetzaren ideiak: aniztasuna, lankidetza eta 
konfiantzan oinarrituriko nolabaiteko adostasun bat. Esplorazio hori ez 
da behin betikotzat hartu behar, baizik eta bizikidetzaren inguruan 
elkarrizketa emankor eta gogoetazko bat nahi duten herritar guztien 
borondatean oinarrituriko prozesu baten moduan.  
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• Goraipagarria da adostea, partekatzea eta lankidetzan aritzea planak 
nola nabarmentzen dituen berau bultzatzeko modu gisa. Edozelan ere, 
herritarrak oro har nola sustatu sakondu beharko da proposatutako 
ekimen eta prozesuetan parte har dezaten eta horiek babes ditzaten. 

 

• Iraganari dagokionez, biktimen lekukotasunak eta ahots anitzak entzun 
ahal izateko esparru bat nola sortu hausnartzea iradokitzen dugu, haien 
kontakizunen bitartez ikasteko, eta gizarte-adiskidetzea sustatzeko.  

 

• Etorkizuneko bakea bermatzeko, hezkuntzaren bidez paradigma jakin 
batzuk aldatu beharra iradokitzen du planak. Hezkuntzak orainari zein 
iraganeko arazoei heltzeko zer garrantzi eta eragin estrategiko dituen 
argi eta garbi adieraztea ona izango litzateke. 

 

• Halaber, gogoeta-esparru bat irekitzea ere iradokitzen dugu aztertzeko 
zer esparru-motak (politiko edo sozialak) eragin lezakeen mentalitatea 
lehiatik lankidetza eta adostasunera aldatzea. 

 

 

· Idazleak:  
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Paul Hoyt-O’Connor (George Washington University) eta  Pamela Aall 
(USIP) 

·Ekarpena egin dute George Mason Universityko ikertzaile talde honek:  
Mark Magellan, Rachael Rackley, Mark Hardee, Dominic Anozi eta 
Crystal Simon 

 
 


