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ERANSKINA 
 

1. Iraganarekin lotutako ekimenak  

Ekimena eta 
aurreikuspenen betetze 

maila (%) 

 
Jarraipena 

·1. ekimena. Giza eskubideen 
urraketei eta eratorritako 
ekintzei buruzko txostenak 
egitea. 
 
·Betetze maila.  
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100. 

Txostena elkarte-sarean zabaldu eta banatu da.  

Atentatu terroristen egoera prozesalari buruzko txosten bat aurkeztu da ebatzi 
gabeko kasuak zehaztu ahal izateko. 

2014ko azaroaren 4an Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri 
Programa 2015-16 aurkeztu da, eta 12 lan-proiektu biltzen ditu. 

·2. ekimena. Memoriaren, 
Bizikidetzaren eta Giza 
Eskubideen Institutua 
 
·Betetze maila. Seihileko 
honetarako aurreikusitakoaren 
% 60. 
 

Zentro hori sortzeko lege-proposamena 2014ko azaroaren 27an onartu da 
Eusko Legebiltzarrean.  

Institutu hori 2015eko udan inauguratzea eta martxan jartzea aurreikusi da, 
Legearen onarpena azarora arte luzatu baitzen. 

·3. ekimena.  
Terrorismoaren Biktimen 
Memoriarako Zentroari 
ekarpena egitea  
 
·Betetze maila. 
Eusko Jaurlaritzari dagokionez, 
aurreikusitakoaren % 100. 

·Espainiako gobernuari dagokio proiektu hori zuzendu eta dinamizatzea; gaur 
arte, ordea, ez du bere behin betiko proiektua aurkeztu. 

Aditu Batzorde bat sortu da proiektuaren edukiari eta jardun-planei buruzko 
irizpena emateko. Batzorde horretako bi kide Eusko Jaurlaritzak izendatu ditu. 

·4. ekimena.  

Terrorismoaren biktimei 
laguntza, errekonozimendua eta 
ordaina ematea  
 
 
·Betetze maila.  
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100. 
 

I. Jarraipen-jardunak. 
 
Biktimei Laguntzeko Zerbitzuari eta itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen 
programari eutsi zaie. 

Biktimen elkarteei zuzendutako diru-laguntzei eta Víctimas del Terrorismo 
Fundazioarekin eta Fernando Buesa Fundazioarekin sinatutako 
hitzarmenetarako partidei eutsi zaie.  

Urteroko ikerketak eta gradu ondoko ikasketak garatzeko EHUrekin (KREI) 
dugun hitzarmenari eutsi zaio. 

Irailaren 24an Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren 
bilera bat egin da. Memoriaren Eguna ospatzen parte hartu da. Udalekin 
batera lan egin da Memoriaren Mapa sustatzeko. Abenduaren 17an Eusko 
Legebiltzarraren Giza Eskubideen Batzordeari balantze bat aurkeztu zaio. 
 
II. Jardun berriak. 
Gertu Programaren lehen fasea garatu da, Euskadin bizi diren eraildako 
biktimen familia guztiekin elkarrizketa zuzena izatea ahalbidetu duena, hain 
zuzen. Biktimen arteko elkarrizketa-esperientzien bidean aurrera egiten jarraitu 
da.  
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Bizitzeko eskubidearen urraketen udal-erretratuak izeneko proiektuaren lehen 
fasea aurkeztu da. 

Irailaren 24an “Biktimen arloko politiken eta ekimenen kudeaketa-txostena” 
aurkeztu zen; dokumentu horretan dagokigun eremuan garatzeko hamabost 
jardun-ildo zehazten dira. 

·5. ekimena.  
Egungo legerian babesik ez 
duten biktimei laguntza, 
errekonozimendua eta ordaina 
ematea 
 
 
·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 80.  
 

·107/2012 Dekretuaren –1960-1978 aldian gertatutako giza eskubideen 
urraketen aitortu gabeko biktimei errekonozimendua eta ordaina emateari 
buruzkoaren– kudeaketarekin jarraitu da.  

Espainiako Gobernuak dekretu horren aldaketa bat errekurritu du. Eusko 
Jaurlaritza errekurtso hori auzi-bidetik kanpo ebaztea ahalbidetzeko lanean ari 
da. Irailaren 29an lan-jardunaldi bat izan zuen adituekin eta eragindakoekin, 
biktimen politika horien inguruan izan daitezkeen adostasunak eta alternatibak 
aztertzeko. 

Egungo legerian babesik ez duten biktimei (1978tik gaur egun arte) 
errekonozimendua eta ordaina emateko prozesuetarako bigarren legegintza-
tresna bat prestatzeko lana 2015era arte atzeratu da, Estatuko abokatutzak 
lehen dekretuaren aurka jarritako errekurtsoa dela eta. 
 

·6. ekimena.  
Torturari buruzko ikerketa eta 
ekintzak. 
 
·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100. 

2014ko ekainaren 26an aurkeztu zen Kriminologiaren Euskal Institutuari 
egindako enkargua, 1960-2010 aldian izandako torturei buruz ikerketa-
proiektua egitekoa hain zuzen. 

Bigarren seihilekoan, aurreikusi zen moduan, ikerketaren lehen fasea gauzatu 
da, hau da, azterlanak aztertzen duen aldian izandako tortura-salaketen 
kopuruaren kuantifikazio fidagarria egin da.  
 

 
 
 

2. Orainarekin lotutako ekimenak  

·7. ekimena. Lankidetza eta 
elkarlana Eusko 
Legebiltzarrarekin.  
 
·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 80. 

·Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak irekita ditu Eusko 
Legebiltzarrarekiko komunikazio- eta lankidetza-ildo guztiak, baita legebiltzar-
talde guztiekikoak ere. 

Bi erakundeen arteko lankidetza-hitzarmena herritarren parte-hartzearen 
inguruan, 2015eko lehen seihilekoan aurkeztuko da. (Seihileko bat atzeratu 
da).  

·8. ekimena.  
Espetxe-politikari buruzko 
Hitzeman Programa garatzea 
 

·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100 
 

·Eusko Jaurlaritza eta Idazkaritza hau harremanetan daude Espainiako 
gobernuarekin, baina oraindik ez dute akordiorik erdietsi. 
Urriaren 1ean aurkeztu zen jendaurrean Hitzeman Programa.  

Bost hilabeteko epea ireki da ekimen honen inguruan hitz egiteko eta 
akordioak bilatzeko. 

Programa 2015eko bigarren seihilekoan ezartzen hastea espero da. 

·9. ekimena.  
Europar Batasunarekiko  
lankidetza-ildoak bultzatzea 

·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100 
 

Urriaren 21etik 24ra Bakearen eta Elkarbizitzaren gaineko lankidetza 
europarreko proiektuei buruzko topaketa izan da Bilbon, Bakegintza eta 
Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak eta SEUPBk (EBko Programa Bereziak 
Kudeatzeko Ardura duen Erakundea) antolatua. Topaketaren helburua IV. 
Peace Programaren esparruan txerta daitezkeen lankidetza-proiektuak 
identifikatzea izan da. 
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·10. ekimena.  
Lankidetza Nazio Batuen Giza 
Eskubideetarako Goi 
Komisarioaren Bulegoarekin.  
 
·Betetze maila.  
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100. 

Memoranduma 2014ko urrian sinatu dute Lehendakariak eta Goi Komisarioak. 
“Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen Oinarri Programa 2015-2016” 
bidali da eta egiarako, justiziarako, erreparaziorako eta berriz horrelakorik 
gertatu ez denaren bermerako eskubidearen sustapenari buruzko 
errelatorearen balioespena jasotzeko zain gaude.  

·11. ekimena.  
Euskal unibertsitateen ekarpen 
partekatua  
 
·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100 

Hiru euskal unibertsitateek aurreikusitako lana garatu dute 2014ko bigaren 
seihilekoan, eta lan horren emaitza 2015eko urtarrilean aurkeztuko dute.  
 

·12. ekimena.  
ERTZAINTZAk Bizikidetzaren 
eta Giza Eskubideen alde 
hartutako Konpromiso Sozialari 
eustea. 
 
·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren %100 eta 
%80. 

·Aurreikusitakoaren arabera (bizikidetza demokratikorako polizia baten giza 
eskubideei eta oinarri etikoei buruzko prestakuntza programa eguneratzea eta 
garatzea) gauzatzen ari dira Segurtasun Sailarekin hitzartutako ekimenak 
ERTZAINTZAk bizikidetzaren eta giza eskubideen alorrean prestakuntza 
jasotzeko eta haren parte-hartzea bultzatzeko. 

-Prestakuntza-ikastaroak (100%) 
-Barneko hedapen- eta sentsibilizazio-ekintzak eta kanpo-hedapeneko 
ekintzak (% 80) 

 

 

 

3. Etorkizunarekin lotutako ekimenak  

·13. ekimena.  
Lankidetza publiko-soziala 
euskal elkarteen sarearekin  

 

·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100. 

Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen alde lan egiten duten elkarteei 
zuzendutako diru-laguntzen urteko deialdiari eustea. 

Abiarazi da Elkarrekin Bonuen Programa, hiru alor hauetan euskal elkarteen 
sareko hainbat erakunderen arteko lankidetza-espazioak sustatzen dituena: 
hezkuntza, herritarren parte-hartzea eta tokiko bizikidetza. 

Programa horren eguneratzea 2015erako deialdi-aginduetan –aurretiaz 
izapidetzeko prozeduraren bitartez 2014ko azaroan martxan jarri direnetan– 
bildu da.  

·14. ekimena.  
Herritarren parte-hartzea 
sustatzea. 

 
·Betetze maila. 
 Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 80. 

Parte hartzeko politikak hiru ardatz aktiboren bitartez bideratzen dira: 
Lankidetza publiko-soziala Elkarrekin Bonuen Programaren bidez. 
Eusko Jaurlaritzaren partaidetza-tresnak. 
Parte hartzea sustatzeko kontzertazioa Foru Aldundiekin eta Udalekin . 

Dokumentu honen aurkezpena 2015eko lehen seihilekorako aurreikusi da 
(seihileko bat atzeratu da kudeaketa-planen berrantolaketa dela-eta). 

·15. ekimena.  
Bizikidetzaren aldeko 
kontzertazioa Foru Aldundiekin 
eta Udalekin.  

 

·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 80. 
 

Elkarrekin Programa Bizkaiko Foru Aldundiaren adostasunarekin jarri da 
martxan. 

Udalei bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen aldeko ekimenak 
garatzeko diru-laguntzen deialdiari eutsi zaio. 

Bigarren seihilekorako aurreikusi da, udal- eta foru-hauteskundeen ondoren 
hitzartuko jardun-lerroak eguneratu eta garatzeko dokumentua aurkeztea 
(seihileko bat atzeratu da, kudeaketa-planen berrantolaketa dela-eta) 
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·16. ekimena.  
Jardun-ildo osagarriak 
bultzatzea hezkuntza formalaren 
arloan.  
 
·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100 
 

·Aurreikusitakoaren arabera egin da aurrera Bake eta Bizikidetza Planak 
hezkuntzaren arloan jasotzen dituen lau proiektuen kudeaketari dagokionez: 
Gizalegez Akordioa, Elkarrekin Programa, Adi-Adian Hezkuntza Modulua eta 
Bakegune Eskola.  

Abenduaren 19an Legebiltzarri Adi-adian Programaren garapenaren balantze 
bat –eguneratze-ardatzak ezartzen dituena– helarazi zaio. 

·17. ekimena.  
Jardun-ildo bereziak sustatzea 
gazteriaren, kulturaren eta 
hezkuntza ez formalaren 
arloetan.  

·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100 
 

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua hitzarmenaren edukia aurreikusitakoaren 
arabera garatzen ari da. Hitzarmenaren Jarraipen Batzordeari lau jardun-ildo 
nagusien garapena eta proiekzioa zehazten dituen dokumentua aurkeztu dio. 
 

·18. ekimena. Gizartearen 
sentsibilizazioa eta hedabide 
publikoen konpromisoa.  

·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100. 

Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren eta EITBren arteko 
lankidetzako esparru-akordioa urriaren 31n izenpetu da.  

Horren edukiak zehazten du 2014-2016 aldirako lankidetza-esparrua. 

Abenduaren 10ean ospatzen den Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsalaren eta René Cassin Sariaren inguruko lanerako plana diseinatu da. 

 
 
 

4. Planaren kudeaketarekin lotutako ekimenak  

·I. fitxa. Bake eta Bizikidetza 
Plana bultzatu, kudeatu eta 
koordinatzea. 
 
 
·Betetze maila. 
Seihileko honetarako 
aurreikusitakoaren % 100 

Gobernu Kontseiluaren azaroaren 11ko bileran onartu zen Sailen arteko 
Batzordea sortzea. Batzordearen lehen bilera abenduaren 18an egin zen. 
 Legebiltzarreko taldeen borondatez (uztailaren 3ko bileran horrela adierazi 
zuten), koordinazio-batzorde bat sortu ordez Gobernuaren eta legebiltzarreko 
taldeen artean formalki ezarri gabeko harreman-eredu bati jarraituko zaio.  
 
Bake eta Bizikidetza Planaren Kontsulta Kontseilua sortzeko dekretua 
Gobernu Kontseiluaren uztailaren 29ko bileran onartu zen. Irailean eta urrian 
Kontseiluko kideak izendatu ziren. Abenduaren 2an egin zen Kontseiluaren 
lehen osoko bilkura. 
 
Planak bide erdia egin duen unean lehen ebaluazio global bat egiteko ardura 
gobernutik kanpoko pertsona edo erakunde bati esleituko zaio. Ebaluazioaren 
aurkezpena 2015. urtearen erdialdeko aurreikusita dago. 
 

 
 
 


