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Sarrera

Eusko Jaurlaritzak «Bake eta Bizikidetza Plana» onartu du duela gutxi, ETAren 
indarkeriaren amaiera sendotzeko eta bake iraunkorrerako baldintzak nola sortu 
gomendatzeko. Estatu Batuetan bizi eta lan egiten duten akademiko eta profesional 
independenteen talde bati planaren kanpo ebaluazioa egiteko eta hurrengo puntuei 
buruzko iruzkinak egiteko eskatu zitzaien:

1. Planaren ebaluazio orokorra. 
2. Alderdi metodologikoen ebaluazioa: (1) plana onartu aurretik gizarte-

eragileen eta Legebiltzarreko taldeen ekimenak biltzeko dokumentu irekia, eta 
(2) mikroakordio metagarriak errazten dituen metodologia. 

3. Adiskidetze-prozesuaren egituraren ebaluazioa, iraganari, orainari eta 
etorkizunari buruzko hausnarketekin eta ekintzekin. 

4. Hamazortzi ekimen praktikoen zerrendaren eta zehaztasunaren ebaluazioa, 
nabarmendutako puntuekin eta hobetzeko iradokizunekin. 

5. Planaren azken helburuaren ebaluazioa: herrialdeko lau tradizio politiko 
garrantzitsuenak bizikidetza komun baten ideiaren inguruan batzen dituen 
oinarrizko etika demokratikoari buruzko akordioa.

Gure iradokizunen, iruzkinen eta galderen helburua ez da nahitaezkoak izatea, 
irakurleengan elkarrizketa irekia eta hausnarketa eragitea baizik, haiek zehatz 
ditzaten dokumentuaren indarguneak eta ahulguneak. Gure ustez, bakea abian den 
eginkizuna da, eta eragile askoren dedikazioa eta konpromisoa behar ditu. Planak 
gonbidapen ezaugarria du, eta hori da lorpen handienetako bat, berezitasuna eta 
arrakastarako potentziala handitzen dituelako.
Gure azterketan sistema dinamikoen ikuspegia erabili nahi dugu. Sistema 
dinamikoen teoriak sistema baten askotariko elementuen elkarreraginari, 
moldatzeko gaitasunari eta interferentziei arreta jartzera bultzatzen gaitu. Planaren 
hipotesiak eta funtsezko helburuak aztertzeko bereziki erabilgarria iruditzen 
zaigu. Planak proposatutako funtsezko helburuetako bat bakea itzulezina izatea eta 
indarkeriarik berriz ez agertzea da. Halako emaitza batek Euskadi bake-prozesu 
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arrakastatsuak izan dituzten beste herrialde batzuen parean jarriko luke, Hego 
Afrika eta Ipar Irlanda, kasu. Plana ekarpenak, ebaluazioak eta kanpoko ikasketak 
jasotzeko irekita egotea, aurrebaldintza oso garrantzitsua da, indarkeriarik berriz 
ager ez dadin. Oraingoan ere, orientazio hau sortzailea da eta partaidetza bultzatu 
nahi du: prozesuan parte hartzen duten pertsona guztiek plana zuzentzeko 
eta osatzeko nolabaiteko gaitasuna dutela iradokitzen du. Hala ere, zaila da 
aurreikustea, sistema ireki honetan, elementuek elkarren artean nola jardungo 
duten eta prozesuak nola moldatuko diren emaitza positiboak emateko.
Horrenbestez, planaren prozesu osoan, ikerketaren orientazioa epe luzeko helburuak 
lortzen lagunduko duen tresnetako bat izango dela nabarmentzea iradokitzen dugu. 
Ikerketa eta ebaluazioa ez lirateke ekimenen azken emaitzak balioesteko kanpo tresna 
gisa soilik kontsideratu behar.
Jarduerak eta ekimenak sortzeko eta gauzatzeko prozesuak ulertzeko eta horietatik 
ikasteko ahalegintzat ere hartu beharko lirateke. 
Zenbait jarduera nola gertatu ziren eta nola gauzatu ziren ulertzeko eta horri buruz 
hausnartzeko gai bagara, aldatzeko, egokitzeko eta hobetzeko gai izango gara, eta 
horrek bake iraunkorra bideragarriagoa izateko helburuari lagunduko dio. Prozesu 
osoan erronkak eta jardunbide egokiak aintzat hartzen baditugu, arrakasta lortzeko 
aukerak handiagoak izango dira. Horrenbestez, prozesuaren hasiera-hasieratik 
indarkeria berriz agertzearen arriskua kontrolatzeko mekanismo bat sartzea 
gomendatzen dugu. 
Mekanismo horrek jarrera jakin bat eskatzen du, planaren etapa guztietan 
feedbacka ahalbidetzen duen azterketara bideratua. Bestalde, prozesuaren 
ebaluazioa ere eskatuko du, baita ikasteko, hobetzeko, egokitzeko eta norberaren 
akatsak zuzentzeko funtsezko asmotik deribatutako autobalorazioa ere. 
Planak Euskadiko gizarteari eskaintzen dion beste alderdi garrantzitsu bat 
historiako beste orri bat idazteko aukera da. Izan ere, hainbat tradizio politikoren 
elkarlana azpimarratzen du, elkarrizketaren bidez, pentsaera aldatzeko: noren 
gainetik pentsatzetik norekin pentsatzera. Norekin pentsaera lortzeko, helburu 
komun baten alde lan egiten duen gizarte bateko kide guztien lankidetza behar da. 
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Planaren ebaluazio orokorra

bai teorikoan. Osagaiei, prozesuei eta ekimen zehatzei bideratuta dagoenez, 
ekintza-egitasmo osoa ematen du. 

heltzeko ideia oso garrantzitsua da, planaren helburu nagusiak ezartzeko 
esparru sendo bat ematen baitu. 

Izan ere, planean argi azaldu da 18 ekimenetan herritarrek parte hartzea 
gizarteratze- eta lankidetza-bermea izango dela. 

Ezinbestekoa da bakea imajinatzea, egia bihurtu aurretik. Horrek esan nahi du 
planak bakea bidean den eginkizuntzat hartzen duela, eta horrek etengabeko 
dedikazioa eta konpromisoa behar dituela. Ez da ezerezetik sortzen den 
zerbait, askoren lan nekezaren emaitza baizik.
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Alderdi metodologikoen ebaluazioa

eta lankidetza jasotzeko irekita dago, eta hori da indarguneetako bat. 

sortzeko eta horiek gutxieneko adostasuna lortzeko oinarri gisa erabiltzeko 
ideia bikaina da. Formula horrek aldeak elkartzen lagunduko du, adostasuna 

lotura azaltzea, baita beste eragile batzuen eta gizarte zibilaren konpromisoak 
gobernuaren eta jendearen arteko loturak errazteko modua ere.
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Adiskidetze-prozesuaren egituraren 
ebaluazioa, iragana, oraina eta 
etorkizuna aintzat hartuz

eta adiskidetze-prozesurako oinarri sendoa dira. 

oraina edo etorkizuna). 
Iraganeko prozesuek bazterkeria eza eta segmentazio eza eskatzen dute, eta 

iraganeko ekintzei buruzko ardura onartzen dute. Orainak normalizazioa 
eta tradizio eta iritzi politiko ezberdinetarako espazio komuna sortzea ditu 
helburu. Etorkizunak, aldiz, duintasunean eta giza-eskubideetan oinarritutako 
gizarte-kohesioa ahalbidetzen duten trebakuntza- eta informazio-estrategiak 
bultzatzen ditu. 

dagokien erreparazioa emateko beharra adierazten du argi eta garbi. 

prozesuak osagarriak izan daitezkeela. Gainera, komenigarria izango litzateke 
azaltzea zergatik sailkatu diren zenbait prozesu iraganean, orainean edota 
etorkizunean. Adibidez, hezkuntza etorkizunean sailkatu da, baina oso 
garrantzitsua da orainean eta iraganarekin loturik. 

entzuteko espazio segurua sortzea proposatzen dugu. Izan ere, haiek alda 
dezakete diskurtsoa, adiskidetzen hasteko. Eta gizarte osoa etorkizun hobea 
irudikatzeko gai izango da, historien bitartez.

torturari buruzko ikerketa eta azterketa bultzatzen baitu. Gatazkan izan diren 
barkamen- eta adiskidetze-kasuak bilatzea proposatzen dugu, haiek gizakiek 
indarkeriari aurre egiteko duten gaitasunaren eredu gisa erabiltzeko.
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Hamazortzi ekimen 
praktikoen zerrendaren eta zehaztasunaren 
ebaluazioa, nabarmendutako puntuekin eta 
hobetzeko iradokizunekin

daude. Horri esker, ekimenak proiektuaren helburuekin bat datoz. Hiru 
kategoriatan sailkatu dira: iragana, oraina eta etorkizuna. 

esplizituagoak) izatea. Hala, bakoitzaren logika azalduko litzateke, ekimenen 
arteko lotura egiaztatzeko. 

gehiegizkoa dirudi 1960-2013 aldian gertatutako giza eskubide urraketa 
kasuen gaineko txosten oso bat agintzea, idaztea eta aurkeztea, prozesu 
horretan kontsultatu behar diren interesdunen kopurua dela-eta.

Ekimen zehatzei dagokienez:
1) Giza eskubideen urraketari buruzko txostena ezinbestekoa da. Hori adierazi 

ondoren, beharrezkoa da beste zerbait argitzea, prozesua nola gauzatuko den 
azaltzeko. Honakoa adierazi da: «txostenaren helburua ez da kasu zehatzak 

egiteko modua azaltzea iradokitzen dugu. 
2) Plaza egitasmoa herritarren kontzientzia sustatzeko eta denontzako topagune bat 

emateko leku segurua izango da. Institutua memoria kolektiboa kudeatzeko 
zutabea izango da. Proiektuaren osagai interaktiboak nola bultzatuko diren 
zehatzago azaltzea proposatzen dugu. Halaber, herritarren erantzunak nola 
kudeatuko diren azaltzea erabilgarria iruditzen zaigu. 

3) Biktimak oroitzeko monumentu bat jartzea iragana «ixteko» eta egungo eta 
etorkizuneko belaunaldiak hezteko modu bikaina da.
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4) Terrorismoaren biktimak babestea, errekonozitzea eta erreparatzea funtsezkoak 
dira adiskidetzeko eta iragana onartzeko. Gainera, prozesu horrek biktimei eta 
haien familiei sendatzen lagunduko die. 

5) Pentsatzekoa da gaur egun legeak barne hartzen ez dituen biktimak, beharrezko 
lege- eta administrazio-tresnei buruzko ekimenak barne hartuko dituela. 

6) Torturei buruzko azterketa ekimen garrantzitsua da, eta tortura hautemateko 
eta agerian jartzeko erabil daiteke, sistema demokratikoa eta haren izaera 
barneratzailea indartzeko eta legitimatzeko. 

7) Ekimen honetan adostasuna
8) Hitzeman egitasmoari dagokionez, garrantzitsua da argitzea presoak 

gizarteratzeko programa nola tratatuko den, eta gizarteari nola helaraziko 
zaizkion normalizazio-prozesuaren konpromisoa eta erantzukizuna. 

9) Ekimen hau ezinbestekoa da Bake eta Bizikidetza Plana Europako herrialdeei 
ideiak komunikatzeko bidea eta besteentzako eredu izatea ahalbidetzen 
baitu. Gainera, planak eta Idazkaritza Nagusiak onura aterako diote Europar 
Batasunarekin egindako lankidetzarekin; eta legitimotasuna lortuko dute. 

10) Argudio bera erabil daiteke ACNURekin egin beharreko lankidetzarekin. 
11) Bizikidetzaren erronka nagusiei aurre egiteko eta proiektu honen irtenbide 

praktikoak eta akademikoak aztertzeko Euskadiko hiru unibertsitateen arteko 
elkarlana ekimen zoragarria da. Ekimen honek lotura handia du proposameneko 
hezkuntzaren arloko alderdiekin. Gizartearekin eta beste gobernu edo unibertsitate 
batzuekin lankidetzan aritzeko prest egon beharko da. 

12) Ekimen honen alderdi nagusia polizia giza eskubideen arloan trebatzea da. 
Espetxeetako funtzionarioak ere trebatu beharko lirateke. 
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13., 14. eta 15. ekimenen helburuak lankidetza publiko-soziala, herritarren partaidetza 
eta foru aldundiekin eta udalekin bizikidetza-hitzarmenak sinatzea dira. Horiek 
guztiak ezinbestekoak dira xede komun baten alde lan egiten jarraitzeko, 
herritarren partaidetzaren bidez. 

16) Etorkizuneko belaunaldiek bizikidetza sustatzeko gaitasunak eta tresnak izan 
ditzaten, funtsezkoa da ikastetxeek giza eskubideak eta gatazkak konpontzeko 
bideak irakasteko lankidetza-markoak sortzea. Prozesuan gurasoek eta irakasleek 
ere parte hartzea proposatzen dugu, iraganaren (historia) eta orainaren esanahia 
azaltzeko funtsezkoak direlako.

17) Ekimen honek aurreko helburuekin bat egiten du, eta gazteen arteko bizikidetza 

18) Hedabideen bidez indarkeriaren aurkako gizartearen kontzientzia kritikoa 
indartzea beharrezkoa da, baina hartzaileek erantzuteko bidea eman eta 
jarduera horien eragina aztertu behar da. 

19) Azkenik, ezinbestekoa da plana etengabe ebaluatzea eta kudeatzea, behar 
bezala eta eraginkortasunez gauzatzen dela bermatzeko.
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Planaren helburuen ebaluazioa

behar bezala biltzen ditu. Bake eta bizikidetzaren helburua lortzeko hartuko 
diren neurriek zenbait bide jasotzen dituzte, besteak beste: hezkuntza-
sistema, espetxe-sistema, giza eskubideei buruzko lankidetza eta trebakuntza, 
monumentu oroigarriak eta elkarlana foru aldundiekin. Proiektuaren askotariko 
alderdiek eta arloek bizikidetza lortzeko baldintzak eskuratzen lagunduko dute. 

dagokionez, baliagarria izango litzateke horietako bakoitzari buruzko informazio 
gehiago ematea eta bakoitzak planaren ideiei eta ekimenei buruz zer iritzi dituen 
azaltzea. Adibidez, ondo legoke azaltzea nola adiskidetuko diren lau tradizio 
politiko nagusiak hezkuntza-ekimenen (edo Unibertsitatearen) bidez. 

dugu bizikidetzaren konplexutasuna eta tradizio politiko bakoitzean zer esan 
nahi duen? Azterketak ez du behin betikoa izan behar. Aitzitik, herritar guztiek 
bizikidetzari buruzko elkarrizketa erabakigarriak izateko prest egon beharko dute. 
Halako prozesu baten gardentasunak eta irekierak alde garrantzitsuenentzako 
ardurak sortuko lituzke, baita gobernuak proposatutako politiken eta ekimenen 
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Ondorioak eta jarraitu beharreko pausoak

prozesua jarraitzea aurrebaldintza garrantzitsua da, etengabe aldatzen diren 
egoerei egokitutako erantzun eztabaidatuak ematea bermatzen baitu. 

behar soilik, zenbait ekintzaren eta jardueraren sortze- eta gauzatze-prozesuei 
buruz hausnartzeko, horietatik ikasteko eta horiek ulertzeko ahalegina ere baita. 

egiteko beharrezkoak da mikroikerketak abian jartzea. Funtsezkoak izango dira 
iraganari buruzko prozesua ulertzeko. 

irekian eta elkarrizketetan jarritako enfasia da. Horretarako, legebiltzarreko 
taldeek ez ezik, Espainiako gobernuak eta herritar arruntek ere parte hartu 
beharko dute, haien iritziak oso preziatuak baitira. 

beste prozesu arrakastatsu batzuen alboan koka daiteke, adibidez, Hego Afrikako 
eta Ipar Irlandako prozesuen alboan. Euskadiko gizarteari dagokionez, planak 
harremanak eta pentsaera aldatzea ekarriko du: noren gainekin pentsatzetik 
norekin pentsatzera. Norekin pentsaerak helburu komun baten alde lan egiten 
duen gizarte bateko kide guztien lankidetza behar du.


