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Sarrera 

2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren proposamenak bere 4. 
ekimenean Eusko Jaurlaritzaren jarduera-aurreikuspenak ezartzen ditu biktimen inguruan. 
Honek funtsean duen oinarri filosofikoa horrela adierazten da: “Eusko Jaurlaritzak biktimen 
arloan duen politika publikoa biktimek egia jakiteko, justizia egiteko eta ordaina emateko duten 
eskubidean oinarritzen da, eta biktimei jasan zuten bidegabekeriaren aurrean elkartasuna 
erakustean. Konpromiso hori biktimei eragindako kaltea eta sufrimendua aitortzean eta 
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioan oinarritzen da, biktima bihurtu dituzten 
kausak alderatu gabe”.  

Oinarri hauek kontuan hartuz, Legegintzaldi honetarako helburuak bi apustutan biltzen 
dira: (1) “biktima guztiei aitortza eta ordaina emateko prozesuak osatzen laguntzea eta haiek 
ere bizikidetza eraikitzeko orduan parte har dezaten sustatzea”; eta (2) “lehenik eta behin, 
biktimek arreta eta aitortza eman zaiela sentitzeko baliabide guztiak jartzea eta bigarrenik, 
biktimek bizikidetzaren eta normalizazioaren arloan lortutako arrakasta sozial ororen partaide”. 

Aipatutako planean aurreikusitakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren biktimen politika 
publikoak lau jarduera-ardatz izango ditu legegintzaldi honetan zehar: 

·Jarraitutasuna. Terrorismoaren biktimen arloan, aurreko legegintzaldietan biktimei 
laguntzeko eta aitortza eta ordaina emateko bultzatu diren politikak bultzatzen jarraitzea, 
indarrean dagoen esparru arautzailea eta bereziki 4/2008 Legea errespetatuz. 

·Garapena. Eusko Legebiltzarrak 2016ko uztailaren 28an onetsitako 12/2016 Legea 
garatzea, arrazoi politikoek eragindako giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei 
aitortza eta ordaina emateari buruzkoa. 

·Berrikuntza. Batera Konpromisoa izeneko dokumentua oinarri hartuta, biktimak eta 
gizartea elkartzea eta guztiek etorkizuna eta bizikidetza eraikitzen parte hartzea 
sustatzen duten jarduera-ildoak bultzatzea. 

·Ebaluazioa. Legegintzaldi amaieran biktimen aitortzaren arloan egiteko geratu diren 
zereginak ebaluatzea. 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planak 2020an azken ebaluazioa egiteko 
ondorengo irizpidea ezartzen du: “Legegintzaldi amaieran arlo honetako politikek instituzioak, 
eragile politikoak, elkarteak eta herritarrak gehiago elkartzeko espazio bat osatzea, biktimen 
parte-hartzearekin. Logikoa den moduan, elkarketa horietan desadostasunak ere onartu 
beharko dira baina funtsean batasuna sustatuko da”. 

Lan-konpromisoen eremuan hauxe adierazten da “urtero-urtero, azken hiruhilekoan, 
Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak hurrengo urterako lan-
programa bat prestatuko du. Lan-programa horrek jarraitutasunaren, garapenaren eta 
berrikuntzaren ardatzak garatu beharko ditu biktimen arloko politiketan”. Dokumentu honek 
aurreikuspen hau betetzen du 2017. urterako. 

1. Abiapuntua. Batera Konpromisoa 

Berrikuntzaren ikuspegitik, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planak bere gain 
hartzen duen helburu nagusia biktimen inguruan hauxe da: “Batera Konpromisoa izeneko 
dokumentua oinarri hartuta, biktimak eta gizartea elkartzea eta guztiek etorkizuna eta 
bizikidetza eraikitzen parte hartzea sustatzen duten jarduera-ildoak bultzatzea”.  

2015eko irailaren 22an, “Batera Konpromisoa. Biktimen inguruko politika publikoetan 
beste aurrerapauso bat emateko oinarriak” izenburua daraman txostena publiko egin zuen 
Eusko Jaurlaritzak. Bere edukiaren muina hiru printzipiotan laburbiltzen da: legegintzaldi 
honetarako biktimen inguruko Eusko Jaurlaritzaren lan-programa iradokitzen duten paradigma 
bat eta lehentasunezko balioa. 

Benetakoa izatea: autokritika egin beharra egokitu zaigu, eta egingo dugu 

Biktimen kontuetan iraganean zer egin dugun kritikoki aztertuta, ez da zaila oker 
batzuk hautematen: berandu ibili gara biktimei behar zuten elkartasuna eta erantzuna 
ematen; gehiago erreparatu diogu bateraezintasun politikoari, biktimen inguruko 
batasunari baino; biktimak bereizi izan ditugu, pairatu izan duten indarkeriaren arabera, 
eta biktimen auzia bakoitzaren alderdikerietarako tresnatzat hartu dugu. 



Eusko Jaurlaritzak autokritika egin du, eta horietako bi oker egin dituela ametitu 
du. Hasteko, 90eko hamarkadaren lehenengo urteak arte, erakundeak beti berandu iritsi 
garelako biktimen kausara. Eta jarraitzeko, hurrengo urteetan, bateraezintasun politikoak 
zirela-eta, ez garelako gai izan elkar hartuta denok biktimekin solidario izateko eta denok 
batera indarkeria errefusatzeko. 

Egin du, ba, egin beharreko autokritika Eusko Jaurlaritzak, eta eskatu die 
barkamena indarkeriaren eta terrorismo ororen biktima izan direnei, egindakoengatik eta 
egin gabe utzitakoengatik, batez ere, 70eko eta 80ko hamarkadan ez genielako konturik 
egin, batere. Lehenago erreakzionatu behar genuen, eta hobeto erantzun, denok batera. 
Autokritika hauxe da Batera Konpromisoaren abiapuntua. 

Egia esatea: minimo etikoa argi eta garbi definitzea 

ETAren amaierak ezin du ekarri besterik gabe orria pasatzea gertatutakoari 
buruzko kritika espliziturik gabe. Memoria-politikek ezinbestean dakarte edozer 
indarkeria- edo terrorismo-mota bidegabeak direla errekonozitzea; hortaz, baita ETAren 
indarkeria eta terrorismoa ere. 

Indarkeriaren justifikazio ororen eta giza eskubideen urraketa ororen kontra 
altxatuko gara. Hitz ematen dugu gure aldetik biktimen oroimena eta ohorea ez direla 
bazterturik geratuko, iragana ahazturik etorkizunera begiratzeagatik. Horixe da gure 
minimo etikoa, etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa, horretan oinarritzen da Batera 
Konpromisoa. 

Berdintasuna gauzatzea: biktimen eskubideak betetzea 

Biktimen inguruko politika publikoak egia, justizia eta erreparazioa lortzeko 
eskubideetara begira taxutuko dira aurrerantzean ere, eta, aurrerantzean, biktimei 
emango zaien arreta harik eta pertsonalizatuena izaten saiatuko gara bereziki. 

Horretan, gogoan izango dugu biktimen eskubideek berdinak izan behar dutela 
beti, hau da, berdin kontu egin behar zaiela denei, jasandako indarkeria edonolakoa 
izanda ere. Printzipio honek bi adierazpen izango ditu: batetik, biktimen artean egindako 
bereizkeria okertzat ematea, eta zuzentzea; eta, bestetik, biktima batzuk daudelako beste 
batzuk egotea justifikatu nahia erabat gaitzestea. 

Paradigma zabalagoa: biktimak etorkizunari ere lotzea 

Biktimen inguruko politikak atzera begira landu izan ditugu orain artean. Nola ez 
ba, ezinbestekoa da eta izango da atzera begiratzea. Hala ere, atzera besterik ez 
begiratzea oso murritza da bai biktimentzat eta bai biktimizazioa gainditzeko lanerako. 
Paradigma hori zabaldu nahi du, hortaz, Eusko Jaurlaritzak. 

Izan ere, biktimei erreparatuz, etorkizuna ere begi aurrean dakusagu. Begira 
diezaiogun ba etorkizunari; hala, biktimei buruz pentsatzen dugunean, iraganean jasan 
izan zuten kaltearen gaitza ez ezik, gaur egungo eta etorkizuneko elkarbizitza eraikitzen 
denokin batera daukaten papera ikusiko dugu. 

Gure bitxi preziatuena: biktimak eta gizartea bat eginda 

Terrorismoaren edo indarkeriaren biktimek pairatzen duten bizipen traumatikoak 
ez du parerik gizartean.Horrek lubakia eragin du biktimaren eta gizartearen artean. 
Biktomologiaren ikerketek erakutsi dute, bai hemen eta bai munduko beste edozein 
txokotan, biktimen eta gizartearen arteko harremana hurbil-urrun ardatzean kokatzen 
dela. 

Denboraren joanean biktimak eta gizartea hurbildu edo urrundu egiten dituzten 
faktoreak agertzen dira. Politika publikoek badute gaitasuna distantzia hori txikitu edo 
ezabatzeko. Eusko Jaurlaritzaren ardura den kontuetan, biktimekin lotutako ekintza 
guztietan, bitxi preziatu bat irabazi nahian jokatzen dugu beti: biktimen eta gizartearen 
artean batasun eta konfluentzia lortu nahian, etorkizunera eta elkarbizitza hobera begira. 

Batera Konpromisoak etapa berriak ekarriko ditu biktimen inguruko politiketara, iraganera 
ez ezik, etorkizunera ere begiratu dezaten, eta biktimen eta herritarren batasuna bultzatuko du, 
denak elkarrekin hobeto bizi gaitezen. Konpromiso honek lau hitz lotuko ditu: biktimak, gizartea, 
etorkizuna eta elkarbizitza. Denen ahalegina beharko du horretarako. Erakundeena, alderdi 
politikoena, komunikabideena, gizarte eragileena, biktimena eta herritarrena. 



2. Erronka estrategikoa: prozesu eraikitzaileak partekatzea 

Batera Konpromisoaren ildotik, biktimen arloan aurrerapen kualitatibo bat egiteko 
aukerak bi giltzarri ditu: (I) Biktimen politikak, iraganari ez ezik, etorkizunari ere lotzea, eta 
biktimen eta gizarteren arteko batasuna sustatzea; eta (2) biktimen eginkizuna bizikidetzaren 
eta etorkizunaren eraikuntzaren arlora eramatea, gizartearekin batera. 

Behar bada, lan-hipotesi horretan, gizarteak biktimei eskain diezaiekeen erreparazio-
eragile handiena hau da: gainerako gizartearekin orainaren eta etorkizunaren eraikuntzaren 
partaide senti daitezen lortzea. Horren ildotik, prozesu eraikitzaileak partekatzea da erronka 
estrategikoa; printzipio, jarduketa-esparru, metodo eta helburu eraikitzaileekin gauzatutako 
prozesuak alegia. 

·Printzipioa. Elkarteen eta erakundeen artean, eta biktimen eta gizartearen artean, 
jarduketa-printzipio eraikitzaile eta kolaboratzaile batean bat etortzea eta konpromisoa 
hartzea.  

·Esparrua. Eraikuntzako erronka honetarako lehentasunezko jarduketa-esparru gisa 
erabiltzea Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluak eskainitakoa. 

·Metodoa. Lan partekatuaren metodoa adostasuna bilatzen duen eta desberdintasunak 
errespetatzen dituen elkarrizketa argi eta zintzo baten aldeko etengabeko apustu batean 
kontzentratzea. 

·Helburua. Gizarte osoarekin batera, bizikidetzaren eta etorkizunaren eraikuntzan 
biktimek duten papera indartzen laguntzea. 

Aurreko legegintzaldietan garatutako biktimei buruzko politika publikoei jarraipena 
emateaz, osatzeaz eta hobetzeaz gainera, Eusko Jaurlaritzaren urteroko jarduketa-planek 
erronka estrategiko hau dute: prozesu eraikitzaileak partekatzea. XI. legegintzaldiko lau 
urteak aukera bat dira ildo horretan.  

3. Lehen urratsa: Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal 
Kontseiluan elkarrizketa garatzeko agenda-proposamena 

 Lehen urratsa gogoeta hauek elkarrizketarako gai zehatzen agenda batera eramatea 
da, Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren barruan. Horren ildotik, Giza 
Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak elkarrizketarako agenda-
proposamen bat aurkezten du, eztabaidarako lau gai-multzo dituena. Horiek guztiek galdera 
berberera eramaten dute: Eman beharreko urratsak zein diren (halakorik bada). Horrek esan 
nahi du eztabaida horiek egiaz gauzatzeko borondatea eta asmoa behar dela. 

I. Terrorismoaren biktimen errekonozimendua eta erreparazioa: eman beharreko 
urratsak 

—Errekonozimendu- eta erreparazio-politiketan egiteke dauden lanak gauzatzea. 

—Guztiz argitu ez diren atentatuen biktimei erantzunak ematea. 

II. Biktimak iraganari buruzko gogoeta kritikoko prozesuetan: eman beharreko 
urratsak 

—Justizia konpontzailearen gaitasuna eta biktimek jaso beharko lituzketen mezu 
konpontzaileak. 

—Biktimaren lekukotza memoriaren eraikuntzaren eta benetan gertatutakoaren 
berreraikuntzaren parte gisa. 

III. Biktimak subjektu, desberdinen arteko elkarrizketa-prozesuetan: eman beharreko 
urratsak 

—Desberdinen arteko elkarrizketaren balioa biktimen eta gizartearen arteko batasunaren 
ikuspuntutik. 

—Aztertzea biktimek elkarrizketarako, entzuteko eta entzunak izateko duten beharra, eta 
norekin egin behar duten. 

IV. Biktimen heziketa-ekarpena: eman beharreko urratsak 

—Biktimen lekukotzen esperientzia hezkuntzan, eta hori beste esparru batzuetara 
zabaltzea. 

—Prebentzioa nazioarteko terrorismoaren aurrean, eta Europako gazteen erradikalizazio-
fenomenoak. 



4. 2017rako ardatzen, edukien eta lan-helburuen laburpena biktimen 
inguruan 
 

Ardatza Edukia Lan-helburuak 

·Jarraitutasuna -Terrorismoaren biktimen 
arloan, aurreko 
legegintzaldietan biktimei 
laguntzeko eta aitortza eta 
ordaina emateko bultzatu diren 
politikak bultzatzen jarraitzea, 
indarrean dagoen esparru 
arautzailea eta bereziki 4/2008 
Legea errespetatuz.  

—Biktimen eta Giza Eskubideen 
Zuzendaritzak laguntza- 
errekonozimendu- eta erreparazio-
politikak mantentzea. 

—Terrorismoaren Biktimen 
Partaidetzarako Euskal Kontseilua 
sustatzea, urteko lan-plana aurkeztuta. 

—Terrorismoaren Biktimen Europako 
Eguna ospatzea, terrorismoaren 
biktimekin batera ahalik eta batasun sozial 
eta politiko handiena bilatuz. 

—Erantzun erreparatzaileei buruzko 
azterlan espezifiko bati ekitea, guztiz 
argitu ez diren atentatuen biktimei 
dagokienez. 

·Garapena -Eusko Legebiltzarrak 2016ko 
uztailaren 28an onetsitako 
12/2016 Legea garatzea, 
arrazoi politikoek eragindako 
giza eskubideen urraketak 
jasan dituzten biktimei aitortza 
eta ordaina emateari buruzkoa. 

—Jardunaldi bat egitea, 12/2016 Legeak 
giza eskubideei buruzko nazioarteko 
zuzenbidean duen kokapenari buruz. 

—Lege honen segurtasun juridikoa 
defendatzea beharrezkoa den esparru 
guztietan. 

·Berrikuntza -Batera Konpromisoa izeneko 
dokumentua oinarri hartuta, 
biktimak eta gizartea elkartzea 
eta guztiek etorkizuna eta 
bizikidetza eraikitzen parte 
hartzea sustatzen duten 
jarduera-ildoak bultzatzea. 

 

—Terrorismoaren Biktimen 
Partaidetzarako Euskal Kontseiluaren 
barruko elkarrizketarako agenda-
proposamen bat aurkeztea, eta agenda 
hori legegintzaldian gauzatzeko egutegi 
bat programatzea. 

—Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzei 
buruzko politikan etapa berri bat 
bideratzea, biktimen eta gizartearen 
arteko batasuna sustatuz, etorkizuna eta 
bizikidetza eraikitzeari begira. 

—Biktima hezitzaileen lekukotzei buruzko 
Adi-adian hezkuntza-proposamena 
eguneratzea, eta beste esparru 
batzuetara hedatzeko aukera aztertzea. 

—Autokritikari, biktimei eta justizia 
konpontzaileari buruzko jardunaldi batzuk 
sustatzea. 

 


