
Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen eta Berdintasun Batzordean egindako agerraldia. 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren aurkezpena 

 

Atarikoa 

 Geure gizartearen bizikidetza-egitasmoaren adostasunean eta geroz eta ikuspegi 
partekatuagoan aurrera egitea da gure helburua. Hau dela eta, otsailaren 8an agertu nintzen 
Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide eta Berdintasun Batzorde honetan gure idazkaritzaren 
jarduera-lerro nagusiak aurkezteko. Ordurako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren 
zirriborroa ia amaituta zegoen. Hori dela eta, agerraldi hura bere edukien aurkezpen aurreratua 
izan zen. 

Asmo berdinarekin, apirilaren 4an Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren 
Idazkaritza nagusiak Legebiltzarrean aurkeztu zuen 2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza 
Eskubideen Plana. Dakizuen bezala, datorren uztailaren 4ra arte irekita dago Legebiltzarreko 
taldeek, gizarte zibileko erakundeek eta herritarrek ekarpenak eta iradokizunak egiteko epea.   

Agerraldi eskaera honen arrazoia epe honi lotuta dago zuzenean. Epea amaitu aurretik 
zure esku jartzen gara, planaren edukia sakontzeko eta behar diren argitasun guztiak emateko. 

 Gaurkoan, Planaren garapenarekin lotuta dauden "etorkizuneko eszenatokiak" 
deskribatuko ditut. Proiekzio hauek adostasunetik lortu nahi ditugun eta lortzerik dugula uste 
dugun helburuak dira. Etorkizuneko eszenatoki hauek geure iraganeko lorpen burutuak balira 
bezala deskribatuko ditut. 

2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana etorkizuneko eszenatoki 
batzuk sustatzera bideratuta dago. Plan osoa ikuspegi horretatik interpretatu behar da.  

1. Lehenengo eszenatokia. lndarkeriaren amaiera ordenatua: “Euskal 
gizarteak eta indar politiko guztiek Inoiz gehiago ez Akordioa partekatu dute” 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana lehenengo eszenatoki batera bideratuta dago eta 
horren ondorioz 2020an indarkeriaren amaiera ordenatua dela eta, helburu hauek baieztatu 
nahiko genituzke: 

·Legegintzaldi honen lehen zatian ETAk armagabetzeari ekin zion eta beranduago 
desagertuko zela adierazi zuen. Erabaki horren ondorioz indarkeriaren amaiera ordenatua 
egin ahal izan zen. 

·2017-2020 epean eta Memoria eta Bizikidetza hitzaldiaren baitan, legebiltzarreko indar 
guztiek hausnarketa kritikoa eta partekatua egin ahal izan zuten terrorismoari buruz eta 
iraganean jasandako indarkeriari buruz. 

·Hausnarketa honek ez du baztertzen giza-eskubideen urraketarik eta ez ditu parekatzen 
edo konpentsatzen ere. Adostutako testuak banan bana eta argi aztertzen du jasandako 
indarkeriaren fenomeno bakoitza.  

·Iraganean beste autokritika adierazpen batzuk eman ziren bezala, aurrerapenik handiena 
beste bat da, ordea, izan ere akordio honi esker azkenean balorazio kritikoa eta partekatua 
egin da ETAk egindako kaltearen bidegabekeriari buruz eta bizitzaren eskubidearen 
urraketan berak izandako erantzukizun nagusiari buruz. 

·Horrela, estatuko estamentuen indarkeriak eragindako giza eskubideen urraketak 
kritikatzen ditu akordio honek, hala nola, tortura; baita BVE, GAL edo antzeko erakundeenak 
ere. 

·Legebiltzarreko adostasun honi esker, Inoiz gehiago Ez Akordioa euskal gizartean finkatu 
ahal izan da. Bere edukia oso zabaldu da gizartean eta sarrera handia izan du hezkuntzan 
eta unibertsitatean. Iraganari modu kritikoan begiratzeko oinarria da eta terrorismoari eta 
indarkeriari zilegitasuna kentzekoa ere bai.  



2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planak, bere jarduera-programaren 
barruan, eszenatoki hori sustatzeko du 1. ekimena. Desarmea eta ETA disolbatzea; eta 2. 
ekimena. Iraganari buruzko hausnarketa kritikoa, eta 14. ekimena. Elkarrizketa eta akordioa. 

2. Bigarren eszenatokia Biktimak: “Giza eskubideen urraketa guztiak aitortu 
dira eta biktima guztiak erreparatu ere bai, zeharkako adostasun batekin” 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana bigarren eszenatoki batera bideratuta dago eta 
horren ondorioz 2020an, biktimen politika publikoen arloan helburu hauek baieztatu nahi ditugu: 

·2016-2020 legealdi honetako lorpenik handiena da adostasun plural eta zeharkakoa landu 
izan dela eta biktimen politika publikoak alderdien eta komunikabideen borroketatik atera 
direla. 

·Epe honetan txostenen eta azterketen programa garatzen jarraitu da eta egiaren mapa 
osatu ahal izan da parekatzerik eta bazterkeriarik gabe. Lan hau zintzo gerturatu da 
errealitatera eta terrorismoak eta indarkeriak gure iragan hurbilean izan duen eraginera, era 
berean, biktimen sufrimendua ezagutu eta aitortu du.  

·Paraleloan erakunde terroristen biktimen aitortza eta errekonozimendu prozesuak osatu 
ahal izan dira, gizarte eta politika arloko akordioaren oinarri garrantzitsu batekin. Zentzu 
honetan, ahalegin berezia egin da atentatuen egiletza erabat argitu gabeko atentatuetako 
biktimen kasuak aitortu eta erreparatzeko. 

·Azkenik, 12/2016 Legeak aurrera irten zuen eta horrela giza eskubideak urratu arren 
erreparaziorik gabe zeuden biktimek ere merezi zuten aitorpen eta erreparazio ofiziala jaso 
dute. 

·2016-2020 aldian Eusko Jaurlaritzaren, espainiar Gobernuaren eta Legebiltzarreko taldeen 
politikak bat etorri dira biktimen eta gizartearen arteko batasuna sustatzeko berariazko 
programak partekatzen eta elkarbizitzaren eraikuntzan biktimen parte hartzea sustatzen. 
Lehenik eta behin, biktima guztiek arreta eta aitortza eman zaiela sentitzeko baliabide 
guztiak jarri dira eta bigarrenik, biktimek bizikidetzaren eta normalizazioaren arloan lortutako 
arrakasta sozial ororen subjektu eta partaide direla sentitzeko baliabide guztiak ere bai. 

2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planak, bere jarduera-programaren 
barruan, eszenatoki hori sustatzeko du 3. ekimena. Iragana argitu, 4. ekimena. Biktimak eta 14. 
ekimena. Elkarrizketa eta akordioa. 

3. Hirugarren eszenatokia. Memoria: “Memoriaren politika publikoa sendotu 
da, pluraltasunari eta giza eskubideen balio gorenari buruzko adostasunean 
oinarrituta”  

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana hirugarren eszenatoki batera bideratuta dago eta 
horren ondorioz 2020an, memoria arloan helburu hauek baieztatu nahi ditugu: 

·Legealdi honetan gure gizarteko sentsibilitate politiko ezberdinen arteko adostasun plural 
ahalik eta zabalena eduki eta indartzea lortu da, memoriaren politika publikoak garatzeko, 
Gogora Institutuaren bidez. 

·Akordio honi esker, XI. legealdian printzipio gidari hau partekatu eta finkatu ahal izan da:  

“Memoriaren politika publikoa (ez iraganeko narratiba partikularra) saiatu behar da bere 
konfigurazioan parte hartzea eta pluraltasunaren adierazpena bideratzen. Memorien 
gaineko elkarrizketa aske eta plural honen kudeaketak muga bakarra du: ezin da erabili 
ez baztertzeko, ez gertaerak alderatzeko. Ezta gerra, totalitarismoa, terrorismoa edo 
inolako indarkeria-moduren bat edo giza eskubideen urraketa legitimatuko duen historia 
berridazteko ere. Alderantziz, urraketa haien salaketarik sendoena da, giza 
duintasunaren goreneko balioari begira egiten delako, baita horren ondoriozko 
eskubideei eta askatasunei begira ere." 

·Era berean, lortu da Euskadin memoriaren alorreko erakundeak lankidetzan aritzea eta 
beren jarduerak koordinatzea, bakandutako, inkomunikatutako edo loturarik gabeko 
memoriak eraikitzeko arriskua saihestuz. 



·2016az geroztik lortu dugu Gogora Institutua memoriaren balio zehatz eta benetakoa kalera 
eta herritarrengana hurbiltzeko erreferentziazko espazioa bihurtzea, horretarako bere 
gaitasun etiko eta hezitzailea sustatuz eta elkarrizketa, eztabaida eta gizarte-partaidetza 
bultzatuz. 

2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planak, bere jarduera-programaren 
barruan, eszenatoki hori sustatzeko du 5. ekimena. Memoria eta 14. ekimena. Elkarrizketa eta 
akordioa. Gogoraren 2017-2020 Jarduera Planak nahi honen beraren garapen zehatza islatuko 
du. 

4. Laugarren eszenatokia. Espetxe-politika: “Espetxe-politikari buruzko 
adostasuna landu da” 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana laugarren eszenatoki batera bideratuta dago eta 
horren ondorioz 2020an, espetxe-politika arloan helburu hauek baieztatu nahi ditugu: 

·2016-2020 legealdiaren hasieran, presoen kolektiboa deituak edo EPPK-k erabaki zuen 
banakako legezko bideekin bat egitea graduen progresioaren ondoriozko espetxe-onurak 
eskuratzeko eta birgizarteratzeko legezko prozesuak eskuratzeko. Prozesu honetan, preso 
zeuden pertsonek zenbait adierazpen onartu zituzten biktimei eragindako kaltea aitortuz, 
egindako delitutik kritikoki aldenduz eta giza eskubideekiko eta bizikidetzarekiko 
konpromisoa hartuz.  

·2016-2020 legealdiak arlo honetan izandako aurrerapenik handiena da espainiar 
Gobernuaren, Eusko Jaurlaritzaren eta legebiltzarreko taldeen artean adostasuna lortu dela 
eta horri esker, zigor-politika, espetxeetakoa eta birgizarteratzekoa normalizatu egin dira, 
egungo testuingurura egokituz. 

·Adostasun honen markoan, preso zeuden pertsonak Euskal Herriko espetxeetara gerturatu 
dira. Era berean, arrazoizko akordio bat dago ikuspegi humanitariotik delikatuenak diren 
egoerei eman beharreko espetxe-erantzuna dela eta: bereziki preso gaixoei, 70 urtez 
gorakoei eta adingabeei. 

·Era berean, XI. Legealdian espetxeen gaineko eskumena Eusko Jaurlaritzari transferitu 
zaio, Gernikako Estatutuko 10.14 eta 12.1 artikuluetan ezarrita dagoena beteaz. 

·Amaitzeko, Eusko Jaurlaritzak eta espainiar Gobernuak birgizarteratzeko legezko politika 
bideragarri bera partekatzen dute, hori eskaintzen duen printzipio konstituzionalarekin bat 
etorriz. 

2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planak, bere jarduera-programaren 
barruan, eszenatoki hori sustatzeko du 6. ekimena. Espetxe-politika, 12. ekimena Lankidetza 
estrategikoak eta 14. ekimena. Elkarrizketa eta akordioa. 

5. Bosgarren eszenatokia. Giza eskubideak: “Giza eskubideen politika bat 
konfiguratu da, herrialdeko politika bezala hartu eta proiektatu da” 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana bosgarren eszenatoki batera bideratuta dago eta 
horren ondorioz 2020an, giza eskubideen arloan helburu hauek baieztatu nahi ditugu: 

·XI. Legealdian partekatutako lorpenik handiena aurreko guztia erdiestea izan da. Eusko 
Jaurlaritzak, legebiltzarreko taldeek eta gizarte zibileko erakundeek bat egin dute eta beren 
jardueren gunean jarri dute giza eskubideen defentsa eta sustapena. 

·Eusko Jaurlaritzak programak eta sektoreko ekimenak bultzatu ditu, gizarte eragileekin, 
eragile akademikoekin, erakundeetakoekin edo nazioartekoekin, gizartea elkartzea, 
elkarrizketa eta akordioa eta giza eskubideen aldeko hezkuntza sustatu dutenak. 

·Aldi berean, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronkei heldu 
zaie, hala nola, migrazioak, errefuxiatuen egoera, gerren ondorio humanitarioak, nazioarteko 
terrorismoa, berdintasunik ezaren edo diskriminazioaren forma berriak eta gorroto-delituak. 

2017-2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planak, bere jarduera-programaren 
barruan, eszenatoki hori sustatzeko du 7. ekimena. Aniztasunaren kudeaketa positiboa, 8. 
ekimena. Elkartasunaren sustapena, 9. ekimena. Hezkuntza, 10. ekimena. Hedapena, 11. 



ekimena. Parte hartzea, 12. ekimena. Lankidetza estrategikoak eta 13. ekimena. Nazioarteko 
ekintza. 

6. Ondoriozko eszenatokia. Gizarte topaketa: “Bizikidetza sendotu da, bere 
akatsak ditu eta hobetu daiteke, jakina, baina irekia eta normalizatua da”  

Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Plana eta bere ekimen guztiak helburu estrategiko 
bakarrera bideratuta daude, 2020an honakoak egia izatea: 

·Gutxieneko etiko eta demokratiko batzuk konpartitzeko gai izan den gizarte bat eraiki, 
gainontzeko gaietan ezadostasuna legitimoa izan dadin bermeekin. Kontua ez da gizarte 
utopiko bat lortu nahi izatea. Gure gizarteak, guztiek bezalaxe, arazoak, gatazkak, krisiak 
eta zatiketak dauzka eta edukiko ditu. Hori bizikidetza demokratikoaren errealitatearen parte 
da. 

·Gure helburua xumeagoa da. 2016-2020 aldian bizikidetza sendotzea hartu nahi dugu 
ardatz gisa; bere akatsak dituena eta hobetu daitekeena, jakina, baina irekia eta 
normalizatua. Gizarte ireki eta normalizatuaren balantze hau egin dezakegu, bi adierazle 
argi egiaztatu baitaitezke: lehenengoa, giza eskubideak errespetatzen dira eta bigarrena, 
pluraltasuna onartu eta defendatu egiten da.  

Azken finean, etorkizunari begira, garrantzitsuena zer ote den jakitea da giltzarria. 2017-
2020rako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planak xede bat du: "gizarte topaketa" sustatzea. 
Hori da bere misioa. Esan nahi du “bereizitako munduak” ez dauzkan gizarte bat eraiki nahi 
dugula, irekia, normalizatua eta memoriarekin. 

Ez da ezinezko politikoa. Arrazoizko helburu bakoitza banan bana aztertuz gero, denak 
egin daitezkeela ondorioztatuko dugu. Horiek lortzeko urratsak eman besterik ez dugu. Hiru 
osagai behar dira egia bihurtzeko: borondate politikoa, erabaki zehatzak eta akordiorako prest 
egotea. 

 

Gasteiz, 2017ko ekainaren 21a. 

Giza Eskubideen, Bizikidetzaren eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusia 


