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Sarrera
Dokumentu laburra da hau, gidoi moduko bat, 2015. urtean Bakegintza eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Nagusiaren lana gidatzeko terrorismoaren biktimen gaian. Terrorismoaren Bik-
timen Partaidetzarako Euskal Kontseiluak 2015ko urtarrilaren 21ean egingo duen bilkuran 
aurkezteko prestatu da. Abiapuntutzat hartu du jardun-esparru honetan azken urteotan izan-
dako bilakaera eta, batik bat, legealdi honen hasieratik egindako lana.

Zehatzago esanda, eta 2015ko ekintza-plana kokatze aldera, bi erreferentzia-puntu aipatzen 
dira, biak ere 2014. urtean egindako lanarekin lotuak:

- Maiatzaren 12an jendaurrean azaldu zen “Gertu Programa. Biktimen arreta per-
tsonalizatua eta parte-hartzea sustatzea” Jardun-ildo horren bidez, Bakegintza eta 
Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak konpromisoa hartu zuen Euskadin eraildako 
biktima guztien familiekin egoteko urtea amaitu aurretik, eta etorkizunari begira on-
dorioak ateratzeko. Aurreikusi bezala bete da konpromisoa, eta hiru ondorio handi 
atera dira.

- Irailaren 24an, Idazkaritzak honako agiri hau aurkeztu zuen Terrorismoaren Biktimen 
Partaidetzarako Euskal Kontseiluan: “Biktimen inguruko politika eta ekimenen ku-
deaketari buruzko txostena. Aldi bereko hamabost lan-ildo eta zentzuzko batasun 
bat”. Agiri horretan publikoki definitzen dira Eusko Jaurlaritzak gai horretan bere gain 
hartzen dituen konpromiso zehatzak. Noski, lan hartan jasotakoak indarrean jarrai-
tzen du gaur egun ere.

Hori guztiarekin batera, Bake eta Bizikidetza Planean biktimen politika publikoekin lotutako 
ekintzak garatzeko ezarritako egutegia azpimarratu behar da. 2015erako egindako lan-pro-
posamen hau aurrekari horiek guztiak kontuan hartuta eraiki da. Dokumentua bi atal handi-
tan egituratuta dago: oinarriak eta lanerako plana.
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I. Oinarriak
1. Azterketa
1.1. Diagnostiko bat abiapuntutzat
2013-14an –eta euskal testuinguru soziopolitikoan eta mediatikoan–, biktimen gaian era-
gin handia eta berria izan duten hainbat gertaera bizi izan dira. Topaguneen eta batera-
tzeen garaia izan da. Adibidetzat aipa daitezke Joseba Goikoetxearen omenaldi-ekitaldia, 
indarkeria mota desberdinen arteko biktimen topaketak, edo biktimen eta Langraitz Bideko 
presoen arteko topaketak, Adi-adian esperientzia, Reconciliación filma, edo René Cassin 
sarien banaketa. 
Gertaera horiek ez dira hutsetik sortu: badira horiei bide emateko aurrekariak. Besteak bes-
te, hor ditugu aspaldiko urteetan bizikidetzarako bateratze-ideia berbera aldezten duten giza 
mugimendu, alderdi eta erakundeen hitzaldiak eta proposamenak;  azkeneko legegintzaldie-
tan biktimak hezitzaile bihurtu dituzten hainbat esperientzia; Nanclares bidea; Glencree es-
perientzia; IVAC-KREI Kriminologiaren Euskal Institutuarekin egindako lanak, edo Bake eta 
Bizikidetzaren Planaren eta haren inguruko ekimenen edukia. 
Azken bi urteotan gertatu dena ikusita, esan genezake abian dela bizikidetzarako bateratzea-
ren ideia. Hala erakusten dute berriki bizi izan ditugun irudi eta keinuek. Elkarren segidan 
gertatu dira, eta eragin sozial handia izan dute; horratx irudi eta keinu horien berritasuna. 
Esan liteke emaitzak ematen hasi dela denboran eutsitako bateratzeko asmoa. 
Horregatik, “Bateratzeko asmoa mantentzea eta sustatzea”, horixe da agiri hau laburtzen 
duen ideia, horixe ideia nagusia, biktimekin lotutako 2015eko jardun guztien zeharkako arda-
tza. Horixe da lanerako proposamen honen diagnostikoa eta abiapuntua.

1.2. Erreferentzia-puntu osagarri bat
Azaldu den bezala, agiri honetan biktimei buruzko lehentasunezko ildoak antolatu nahi dira 
2015erako. Agiria taxutzeko, azken bi urteotan egindako lana hartu dugu oinarri gisa, batez 
ere Gertu programaren lehenengo fasearen amaieratik aurrerakoa. Horixe du erreferentzia
-puntu osagarria. Honako hauek dira 2014an Gertu Programa garatuta, 2015ari begira, atera 
beharreko ondorio nagusiak:

- 70eko eta 80ko hamarkadetan atentaturen bat jasan zuten biktimen familien kasuan, 
laguntza eta aitorpen pertsonalizatuaren aldetik hutsune nabarmena atzeman da. 
Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak, hortaz, indartu egingo ditu es-
parru honetan laguntza eta aitorpen pertsonalizatua emateko bideak.

- Badira biktima asko eta asko begi onez ikusiko luketenak biktimen arteko elkarrizke-
ta-guneetan parte hartzea; hasiera batean, antzeko bizipenak izan dituzten biktimen 
artean, baina beste topaketa batzuei atea itxi gabe. Idazkaritza Eraikiz Programaren 
bidez ahaleginduko da premia horri erantzuten.
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- Biktima askok memoria eta bizikidetza eraikitzeko lanean parte hartu eta beren eka-
rria egin nahi dutela adierazi dute. Horietako asko beren lekukotza grabatzeko prest 
daude. Gertu Programaren bigarren zatiak emango die horretarako aukera.

2. Helburuak eta lehentasunak
2.1. Zeharkako helburua

- Bateratzeko asmoa mantentzea eta sustatzea, bai biktima guzti-guztiak bateratze-
koa, eta orobat biktima horiek memoria, heziketa, bizikidetza eta adiskidetzea eraiki-
tzeko prozesu sozial eta politikoekin bateratzekoa ere.

2.2. Bost helburu espezifiko, lehentasunak zehazteko.
 1. Orain arteko ildoari eustea, Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal 
Kontseiluan, bai biktimentzako laguntza-politiketan bai dirulaguntza-politikan eta el-
karteekiko harremanetan.

 2. Biktimak memoria, bizikidetza eta heziketa eraikitzeko prozesuetan ager daitezen 
eta parte har dezaten sustatzea, zenbait lekukotza-programekin jarraituz, hala  nola 
Gertu, Memoriaren Mapa, Udal Erretratuak eta Adi-adian.

 3. Mintegi bat sortzea, nagusiki biktimek osatuko dituzten elkarrizketa-gune eta -foro 
diskretu, anitz eta gai aldetik irekiekin, Eraikiz programaren bidez eta IVAC-KREIren 
ikerlanekin osatuta.

 4. Erreparazio-falta atzeman den kasuetan, terrorismoaren biktimen elkarteentzat ha-
rrera-ekitaldi instituzional bat eta biktima-taldeentzat aitormen-ekitaldi bat antolatzea.

 5. Urtean zehar hainbat ekitaldi sustatzea, guztiak bateratzeko aukera izan dadin, eta 
ekitaldi horietan protagonista guztiak edo baten bat bederen biktimak eurak izatea.
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II. Lanerako plana
3. Urtean zehar modu egonkorrean garatzeko ekintzak
I. Laguntza-politikak.

· Terrorismoaren biktimentzako laguntza ematen eta haientzako laguntzak kudeatzen 
jarraitzea, ekainaren 19ko 4/2008 Legea eta azaroaren 9ko 290/2010 Dekretua. 

· Espainiako Gobernuak 29/2011 Legean eta 671/2013 Errege Dekretuan aurreikusitako 
laguntzak ukatu zaizkien biktimekin elkarlanean jarraitzea.

· Biktimen eguneroko beharrei erantzuna ematen jarraitzea, eta laguntza pertsonalizatua 
ematea, batez ere urteurrenetan.

II. Diru-laguntzak eta hitzarmenak.
· Elkarteei diru-laguntzak emateko urteko deialdiari eustea. 

· Terrorismoaren Biktimen Fundazioari, Fernando Buesa Fundazioari eta IVAC-KREI 
Institutuari ematen zaizkien diru-laguntza izendunei eustea.

· Biktimei buruzko graduondoko titulua eta ikerketak eskaintzeko EHUrekin sinatutako 
lankidetza-hitzarmenei eustea.

III. Aldizkako harremanak terrorismoaren biktimen elkarteekin.
· EAEko eta Espainiako terrorismoaren bikitimen elkarte guztiekiko aldizkako harremanari 

eustea.

IV. Eraikiz programa.
· Eraikiz Programa garatuko da, IVAC-KREIren azterlan osagarriekin batera, biktimen 

arteko edo biktimekiko elkarrizketa seguruak izateko askotariko espazio anitzak 
sortzeko. Programa hau duela urtebete ari da garatzen, modu isil eta esperimentalean.

V. Adi-adian programa.
· Adi-adian programa, 2014an egindakoan oinarrituko da, 2015erako behar diren doiketak 

eginda.

4. Egun jakina duten ekintzak 
VI. Biktimen elkarteentzako harrera-ekitaldia.

·Lehendakariak harrera egingo die Estatu osoko terrorismoaren biktimen elkarteei.
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VII. Lekukotzak grabatzeko Gertu Programa.
· Urtarrila eta martxo artean, behar diren prestaketak egingo dira, apirilean “Lekukotzak 

grabatzeko Gertu Programa” iragartzeko moduan egoteko. Azaroan, bukatutako lana 
aurkeztu, eta Gertu Programako lekukotzak Memoriaren Institutuari entregatuko zaizkio.

VIII. Programak: Udal Erretratuak, Memoriaren Mapa eta Memoriaren Eguna.
· Udal Erretratuak. Asmoa da lana aurreikusi zen bezala bukatzea, eta datu-base propioa 

ere hobetzea. Helburua da alkate bakoitzari udaleko agiriak ematea, hauteskundeak 
igaro ondoren.

· Memoriaren Mapa. Aurreko proiektuari lotuta dago. Bete egin behar da Eudelek Eusko 
Legebiltzarraren aurrean Memoriaren Mapa egiteko hitzemandako lan-egutegia. 

· Memoriaren Eguna: Aurreko bi proiektuekin lotuta dago hau ere. Helburua da 2015ean 
Memoriaren Eguna ospatuko duten udalen kopurua nabarmen handitzea.

IX. Bilerak Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluarekin.
· Lehenengo bilera: Bilera hau urtarrilean egingo da, eta bi zati izango ditu. Lehenengoa, 

berriki egindako ekimenen balantzea: “Argitu gabeko atentatuen txostena”, “Udal-
erretratuak” eta “Adi-adian programaren balantzea”. Bigarrena, 2015erako laneko plana.

· Bigarren bilera. Proposatutako data: ekaina (hauteskundeen ondoren), biktimen 
elkarteentzako harrera-ekitaldiarekin batera. Proposatutako gaiak: Memoriaren 
Institutuaren sorera, Udal Erretratuak, Memoriaren Mapa eta Memoriaren guna 
proiektuetarako ekintza-planak.

· Hirugarren bilera. Proposatutako data: urria. Landuko diren gaiak udan zehaztuko dira. 
Edonola ere, Bilerak Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren 
lanari buruzko balantzea egiteko balia liteke.

X. Bateratze-ekitaldi pluralak, biktimen parte-hartzearekin.
Ekitaldi horien xedea da hainbat protagonista elkartuko dituzten biktimen arteko edo 
biktimekiko bateratze-topalekuak sortzea. Mezua mahai-inguru batean edo bestelako 
ekitaldien bidez adieraz daiteke.

5. Biktimen politikekin lotutako beste ekintza batzuk 
Bake eta Biziketza Planaren barruan, 2015ean, bitimen politikarekin lotutako hainbat ekimen 
daude, bateratze-asmo berbera dutenak. Agiri honek zentzu aldetik batasuna izango badu 
eta osotasunean ikuspegi bat izateko komeni da ekimen horiek aipatzea:
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5.1. Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua
Biktimen inguruko 2015erako ekintza-plan honen barruan, bereziki azpimarratzekoa da arlo 
horretan Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak izango duen eragina. 
Trantsizio horretan, hemen aipatzen diren zenbait proiektu erakunde berri horren esku utziko 
dira. Zentroa ekainean irekitzea aurreikusten da.

5.2. Iragana argitzeko eta hari buruz gogoeta kritikoa egiteko prozesuak
Eusko Jaurlaritza gogor ari da lanean Bake eta Bizikidetza Planaren bidez, bi prozesu 
mota sustatzeko: iragana argitzeko prozesuak eta indarkeriaren balorazio kritikoa egiteko 
prozesuak. Memoria- eta bizikidetza-politikekin lotuta daude, eta biktimen politika publikoekin 
ere bai.

· Lehenik eta behin, terrorismo, indarkeria eta giza eskubideen urraketen gaian iraganean 
gertatutakoa argitzeko prozesuak. Hemen kokatu behar da atentatu terroristen egoera 
prozesalari buruzko txostena. Horretan sakontzea izango da, hain zuzen, Eusko 
Jaurlaritzaren gogoeta-ardatzetako bat 2015. urtean zehar. Iragana argitzearen 
helburuetako bat da gertatutakoa objektibatzea, gertatutakoa modu kritiko eta argian 
baloratzeko.

· Bigarrenik, terrorismo-ekintzen bidez edo intentzio politikoko edozein indarkeriaren bidez 
gertatutako giza eskubideen urraketei buruz gogoeta kritikoa eta autokritika esplizitua 
egiteko prozesuak. Horrelako prozesu autokritikoek balio eraikitzaile eta leheneratzaile 
handia dute sozialki eta politikoki, eta horregatik dihardu Eusko Jaurlaritzak jardun-ildo 
honetan behin eta berriz, hainbat jarduera programa onduta. Autokritika da, ziurrenik, 
eragin estrategikorik handiena duen ekimena bateratze-egoera batean.


