
 

JARDUNALDIA: TERRORISMOAREN BIKTIMAK ETA GIZARTEA 

 

LAN DINAMIKETAN JASOTAKO PROPOSAMEN NAGUSIEN AKTA 

 

1. ZEINTZUK DIRA BIKTIMAK ETA GIZARTEA HURBILTZEN ETA 

URRUNTZEN DITUZTEN FAKTOREAK? 
 

 

 

Biktimak eta gizartea hurbiltzen dituzten faktoreak honakoak dira: 

 

 Biktimak ezagutzea. 

 Erakundeen babesa. 

 Zenbait biktimek agertzen duten neutraltasuna. 

 Biktimei arreta jartzea, biktimak ikusgarri egitea, sufrimendua eta 

oinazea sozializatuz. 

 Udalerri bakoitzeko biktimen kontaketa publiko bat egitea. 

 Bakean bizi nahi izatea. 

 Bizipenak partekatzea, elkar-ezagutzea eta modu aktiboan entzutea. 

 Estatuaren aldetik eta biktimen elkarteen aldetik manipulazioa ekiditea. 

 Barkamena eskatzea. 

 Ezagutza eta hurbiltasuna sustatzeko politika publikoak bultzatzea. 

 Etikari eta giza eskubideei buruz mintzatzea. 

 Pertsonak diskurtsoaren elementu nagusi gisa kokatzea. 

 Kontaketan eta memorian lan egitea, testigantza horiek etorkizunean 

gauzak desberdinak izan daitezen lortuko dugulako itxaropenarekin. 

 Biktimak eta gizartea elkartzeko eta elkarri entzuteko espazioak 

ahalbidetzea. 

 Topaketa leheneratzaileak antolatzea. 

Biktimak eta gizartea urruntzen dituzten faktore nagusiak honakoak dira: 

 Alderdi politikoen eta biktimen elkarteen interesak, askotan iragazki gisa 

jarduten dutenak, lotura izan beharrean. 

 Inguruneak eta gizarteak egindako bazterketak, urtetan zehar biktimei 

bizkarra emanez eta haien sufrimendua onartzen jakin gabe. 

 Administrazioaren aldetik jardun-protokolorik eza. 



 Elkarteen barneko irudiaren eta komunikabideetan ematen den irudiaren 

arteko inkoherentzia. 

 Biktimak beren egoeraren erantzule izatea zalantzan jartzea: “zer edo 

zer egingo zuten”. 

 Politikaren munduak eta komunikabideek egindako biktimen 

instrumentalizazioa. 

 Bi taldeen arteko enpatia eza: biktimak eta gizartea. 

 Biktimek beraiek dituzten estigmak, estereotipoak eta klixeak. 

 Kaltegileei egindako omenaldiak. 

 Justiziarik eza. 

 Biktimen elkarteen eta alderdi politikoen arteko lotura. 

 Gertatutako guztia ahaztea, gertatu izan ez balitz moduan jokatzea. 

 Gizarteak dituen aurrera egiteko gogoa, gogaitasuna eta nekea. 

 “Aurrera egiteko” mekanismorik ezak sortzen duen tentsioa. 

 Biktimen sailkapena, maila desberdinak aitortuz testuinguruaren arabera 

eta haien erasotzaileen arabera, honela lehenengo mailako eta bigarren 

mailako biktimak daudela adieraziz. 

 Komunikabideen manipulazioa. 

 Neurri batean oraindik ere badagoen beldurra eta izua. 

 Beste biktima batzuen errealitatea ez ezagutzea. 

 Komunikabideetan kaltetzaileei espazioak ematea. 

 Guardia Zibilari, segurtasun-indar gisa, izan zaion begirune eskasa, beti 

gobernuen esanetara egonik, alderdi politikoa edozein zela ere. 

 

2. ZER EGIN BEHAR DUTE ERAKUNDEEK BIKTIMEN ETA GIZARTEAREN 

ARTEKO LOTURA HORI BULTZATZEKO? 
 

 

 Biktimak nola sentitzen diren jakiteko interesa adierazi eta frogatu. 

 Gardentasunari eustsi, biktimen kezkak kontuan hartzen ez dituzten 

alderdi-jokabideak eta interes ezkutuak ekidinez. 

 Biktimen sufrimendua ez patrimonializatu. 

 Biktimek eskubideak dituztela eta ez pribilegioak esaten duen mezua 

zabaldu. 

 Biktima guztiei babes bera eskaintzeko lan egin, biktimen arteko zenbait 

talde babesgabetu senti ez daitezen. 

 Biktimen eskubideekin loturiko legeak eguneratu. 

 Biktima guztien erregistro bat prestatu. 

 Indarkeriari zilegitasuna kentzen dioten mezu argiak igorri. 



 Erakundeek egintza honen antzekoetan parte har dezaten lan egin, 

espazio berriak irekitzeko helburuarekin, ekarpenak egiteko, topaketa 

leheneratzaileak antolatzeko, ekimen dinamizatzaileak burutzeko, 

laguntza emateko, etab. 

 Sinbolikoak besterik ez diren egintzak eta omenaldiak ekidin. 

 Mota orotariko eragileak gonbidatu elkarren artean landu beharreko 

bidea errazten duten topaketetan parte hartzera. 

 Biktimen errealitatea eta beren kontaketa hezkuntzaren alorrera eraman, 

bakearen, elkargunearen eta elkarrizketaren aldeko hezkuntzan lan 

eginez, haur eta gazteekin. 

 Indarkeriari zilegitasuna kentzeko ahalegin pedagogikoa egin, orotariko 

kanpaina publikoekin: pintaketa eta kartelak kenduz, etab. 

 Esparru honetan ikasitakoa zeharka aplikatu, beste gatazka-egoeretan 

egin ohi den moduan. 

 Familiekin, gizartearekin, komunikabideekin eta abarrekin lan egin 

hezkuntza-programak sortzeko. 

 Historiaren eta memoriaren ikusmen zuzena helarazi, gobernuan edonor 

dagoela ere eta ideologia politikoak alde batera utzita. 

 Akordio politiko eta instituzionalak ezarri diskurtsoak bateratzeko 

terrorismoaren biktimei dagokionean. 

 Udalerri bakoitzeko biktimak aditzera emateko eta aitortzeko lan egin. 

 Alor honetarako aurrekontuak areagotu laguntzak, kanpainak, kalte-

ordainak, eta abar hobetzeko xedearekin. 

 Biktimei laguntza eman burutu behar dituzten gestio eta izapidetzetan 

(kalte-ordainak, aholkularitza juridikoa) eta ebazpenera iritsi. 

 Legeak eta biktimen eskubideak ezagutzera eman. 

 Pertsonekin etengabeko harremana mantendu, pertsona horiek elkarte 

batean egon ala ez. 

 Elkarteen arteko komunikazioa bultzatu norabide berean egindako 

elkarlana sustatzeko. 

 Autokritika eta hausnarketa egin burututako ekintzen inguruan eta 

egindako akatsak aitortu. 

 Erantzukizunak hartzeko prozedura-dinamikak ezarri. 

 Espainiako Gobernuarekin komunikazioa bultzatu, elkarrizketa bat 

ezartzeko borondaterik agertu ez badu ere. 

 Europako Gobernuen, bai zentralak eta bai lurraldeetakoak, arteko 

erakunde-batasun bat lortzeko lan egin, esku-hartze ekimen koherenteak 

garatzeko asmoz. 

 

 



3. ZER EGIN BEHAR DU GIZARTEAK: KOMUNIKABIDEEK, 

ELKARTEEK, HERRITARREK? 
 

Komunikabideek ondorengoa egin beharko lukete: 

 Etika-kode bat prestatu. 

 Benetakoa ez den errealitate bat ez islatu.  

 Audientzia eskuratzeko helburuarekin mezuak ez manipulatu. 

 Biktimen erabilera eta politizazioa ez bultzatu. 

 Modu fidagarrian jaso pertsona bakoitzak esan duena. 

 Arreta jarri biktima guztiei, ez bakarrik komunikabideetan agerikoenak 

direnei. Biktima anonimoen presentzia bultzatu dokumentaletan, 

testigantzak biltzeko orduan, etab. 

 Euskadiko irudi atseginago bat bultzatu, Espainiako kolektiboak 

hurbiltzera gonbidatzen dituena. 

 Diskurtso eraikitzaileak eta esperientzia garrantzitsuak aditzera eman 

elkarren urrun dauden jarrerak hurbiltzeko asmoz.  

 Beren lanaren bitartez gizarte-pedagogia sustatu. 

 Komunikabideetan hausnarketarako espazioen sorreran parte hartu 

biktimen kezka nagusien inguruan (sentimenduak, beldurrak, hersturak, 

etab.) 

 Kaltetzaileei tokirik ez utzi honela haien diskurtsoak eta etorkizunean 

horiek errepikatzeko aukerak saihestuz. 

Hezkuntzaren arloan ondorengoa egin beharko litzateke: 

 Gertatu dena ezagutzera emateko programak prestatu. 

 Programa espezifikoak garatzen jarraitu (Adi adian, curriculum 2). 

 Inguru hurbilenean hezitzaile gisa lan egin, balioak irakatsiz, hala nola, 

elkarrizketa, errespetua, tolerantzia, etab. 

 Alor emozionala landu eta giza eskubideekin loturiko eduki guztiak ere 

bai. 

 Bizitzarekiko errespetuan hezi. 

 Ikasgelara joateko beldurra kentzeko lan egin. 

 Biktimen testigantza ikasgeletan integratu gizarteak haien bizitzak eta 

errealitatea ezagutu ditzan. 

 Zentzu honetan lan egiteko langile espezializatuak prestatu. 

 Biktimen seme eta alabekin Glencreeko esperientzia kopiatu. 

 

Herritarrei dagokienez, honakoa egin beharko lukete:  



 Justizia penala ez ezik bestelako justizia bilatzen duten mekanismoak 

garatzeko lan egin irtenbideetara eta konpentsazioetara iristeko. 

 Oraindik ere hor dagoen talde abertzaleen gizarte-presioa gainditu. 

 Gertatu dena ez ahaztu berriz gerta ez dadin. 

 Pentsamenduak komunikatzeko eta adierazteko moduak landu eraso eta 

irain pertsonaletan erori gabe. 

 Presoen aldeko sinboloak toki publikoetatik kendu. 

 Herritarren sentsibilitatea areagotzeko eta hauen papera zein izan den 

aztertzeko lan egin: zer egin dugu, non egon gara... 

 Giza galera, banakakoen, familien eta gizartearen galerak jorratu eta 

galera horiek zuzendu. 

 Biktimak gizartearen kide gisa ikusi. 

 Biktimen erabilera politikoa eta alderdikaria ekidin. 

 Memoria zaindu eta gertatutakoa nola landu hausnartu biktimen seme-

alaben etorkizunean integratu ahal izateko. 

 Memoria leheneratzaile bat sortzeko lan egin bizikidetzarantz eta 

baketzerantz aurrera jo ahal izateko. 

 Bizitzarekiko eta giza eskubideekiko errespetuan hezi. 

 Parteka ditzakegun komuneko balioen eraikuntzan parte hartu. 

 Beldurrak eta mesfidantzak gainditu eta ulertu prozesu honetan garaileak 

eta garaituak daudela. 

 Erakundeekin harreman ona mantendu elkarrekin bide bat egiteko. 

 

 

4. ZER EGIN BEHAR DUTE EDO AHAL DUTE BIKTIMEK ETA 

ELKARTEEK? 
 

Elkarteek honakoa egin beharko lukete: 

 Politizazioa ekidin eta ideologizazioa gainditu. 

 Beren diskurtsoak neurrira ekarri eta zuhurtasun gehiago agertu biktimen 

ordezkaritza aldarrikatzean. 

 Biktimen arteko batasun handiago sustatu eta biktima guztien duintasuna 

mantentzeko ahaleginak egin, ez bakarrik "norberaren" biktimenak. 

 Etengabe lan egin parte-hartzearen eta elkarrizketaren alde, biktimen eta 

gizartearen arteko parte-hartze foroak irekiz, kontzientziak mugituz, etab. 

 Batasuna eta begirunea sustatu, batzen dituzten alderdiak landuz eta 

gatazkak gaindituz. 

 Haien artean komunikazioa bultzatu. 

 Maila nazionalean jardunaldiak antolatu. 



 Biktima guztiak barne hartzen dituzten diskurtso generalistak ekidin eta 

gizartean dauden kasu desberdinen berezitasunak aitortu. 

 Eguneroko bizitzan biktimei laguntza emanez egiten duten lana 

ezagutzera eman, esaterako, tratamendu psikologikoak, laneko 

orientabidea, hezkuntza-eredu pedagogikoak eskoletan, etab. 

 Sufritutakoaren kontaera publiko bat egiteko tresna bilakatu. 

 Biktima guztiei dagokien tratamendua jasotzea ahalbidetzen duen 

legearen berrikuste baten alde lan egin. 

 Dagoeneko gehiegi sufritu dutela sentitzen duten biktimei exijentziarik ez 

egin. 

 Justizia bete dadin borrokatu (zigor kodea bete dadin, bigarren aukera 

bat jasotzeko eskubidea errespeta dadin, etab.). 

 Biktimei kaltetzaileei buruzko informazioa eman hauen kondena 

betetzeari, gizarteratzeari, eta abarri dagokionez. 

 Klase politikoa estutu elkarren arteko hausnarketa egin dezaten eman 

beharreko pausoei, komuneko erabakiei eta elkargune-espazioei 

dagokienez. 

 

Biktimek beren aldetik egin beharko lukete: 

 Irudimena erabili beren egoera aditzera emateko bideak aurkitzeko. 

 Gorrototik eta mendekutik urrun dauden jarrerak mantentzen jarraitu. 

 Ahazteko tentazioa gainditu. 

 Errudun-sentimendua gainditu. 

 Banakakoen testigantzen eta testigantza sozialen garrantzia ezagutu 

errespetua eta bizikidetza sustatzeko. 

 Memoriaren eta azaldu ez diren kontaeren bermatzaile izan. 


