
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEMORIAREN EGUNA (2018) 
Memoriaren pedagogia kritikoa 

La sociedad vasca: luces y sombras 
 

Oraintsuko Memoria deritzon aldian, hau da, azken 60 urteetan Euskadik izan duen rolari 
buruzko azterketa kritikoa egitea da 2018ko Memoriaren Egunean bereziki jorratu nahi den 
gaia. Gure herriak terrorismoaren biktimen gainean eta biolentziaren biktimen gainean izan 
zituen begirada eta jarrera izan behar dira azterketa honen funtsezko erreferentziak. Hala 
bada, argi-ilunez hitz egin ahal eta behar dugu.  

Ilunak 

Alderdi ilunen artean, biktimek jasandako abandonua nabarmendu behar da, batez ere 
hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkadetan.  

Hamarkada horietan, eta, batez ere 80ko hamarkadaren hasieran, ETAk bere etaparik 
odoltsuena bizi izan zuen. 1987aren amaierarako, 586 biktima mortal eragin zituen. Euskal 
gizarteak eta erakunde eta instituzioek eman zuten erantzuna, hala ere, ez zen indarkeria 
horrek eragin zuen eta biktimek merezi zuten adinakoa izan. 

Trantsizio-garaian, euskal gizarteak errepresio frankistaren astinduak jasan zituen, bai eta 
erakunde parapolizialen edo eskuin-muturreko erakundeen atentatuak ere, inpunitatea 
gailentzen zen testuinguru batean. Tortura salaketak ohikoak izan dira. 80ko hamarkadan, 
halaber, GALek (1983 eta 1987 artean aritu zenak) 29 biktima mortal eragin zituen. Biktima 
horiek diskriminatu egin ziren, eta ofizialki ukatu zen beren existentzia, eta are errealitatea 
ere. 

Garai hartan, euskal gizartea harrapatuta, bortxatuta, astinduta, isilik eta isilduta... bizi izan 
zen, erreferentziarik eta erantzuteko lider argirik aurkitu gabe. Nolanahi ere, biktimek ez 
zituzten jaso behar zituzten arreta, babesa eta elkartasuna. 

Ez herritarren eskutik, ez eta erakunde, alderdi politiko, komunikabide edo agente sozialen 
eskutik ere. Ilun hori garrantzitsua da, eta modu kritiko eta autokritikoan jorratu behar da. 

Berariaz aitortzen dugu 90eko hamarkadaren hasierara arte Euskadin berandu iritsi ginela 
biktimen kausara, merezi zuten sentikortasun eta erantzunera, eta berariaz aitortzen dugu 
biktima guztiek ez zutela gizartean eta erakundeetan aintzatespen berdina izan, biktima zein 
zen edo biktima non kokatzen zen. Kritikoki aitortu behar dugu, halaber, hurrengo urteetan, 
bateraezintasun politikoak zirela-eta, sarritan ez ginela gai izan elkar hartuta denok biktimekin 
solidario izateko eta denok batera indarkeria errefusatzeko. 

Hori guztia dela eta, autokritika egiten dugu. Barkamena eskatzen diegu indarkeriaren eta 
terrorismo ororen biktima izan diren guzti-guztiei, egindakoengatik eta egin gabe 
utzitakoengatik; batez ere, 70eko eta 80ko hamarkadan ez genielako konturik egin, batere. 
Bereziki azpimarratu behar dugu errekonozimendu hau ETAk eragindako biktimen aurrean, 
erakunde horrek gizartearen babesa izan zuelako. Biktima guztien aurrean aitortzen dugu 
lehenago erreakzionatu behar genuela, bai eta hobeto eta elkartuago ere. 

 

 



 

 

Argiak 

80ko hamarkadaren amaieraz geroztik, gizartearen erantzuna apurka-apurka hazi egin zen 
Euskadin. Gizarte-mugimenduak ugaritu egin ziren; mobilizazio ugari egon ziren, bai 
masiboak, bai testigantzazkoak; ekimen sozial, mediatiko, politiko eta instituzionalak ere, 
adibidez Ajuria Eneako ituna, asko izan ziren euskal gizarteko eremu guztietan. 

90eko hamarkadan apurka-apurka areagotu egin zen biktimen gaineko sentsibilizazioa eta, 
2000. urtetik aurrera, biktimen giza eskubideen babes aktiboa araudi-mailan, erakundeetan 
nahiz gizartean estaltzeko egindako urratsak nagusitu ziren. 

 

Horiexek dira gure gizartean azpimarratu nahi eta behar ditugun argiak. 1990etik aurrera, 
terrorismoaren eta indarkeriaren aurka, biktimen eta giza eskubide, elkarrizketa eta 
bizikidetzaren defentsaren alde geroz eta gehiago inplikatzen eta antolatzen zen gizartea 
genuen. 

Argien artean, noski, gorabeherak daude, ilunetan ere gertatzen den bezala. Baina errealitate 
hori da gure iraganaren balio esanguratsu bihurtuta oroitu eta sustatu behar dena, orainera 
eta etorkizunera begira.  

Une honetan, beharrezkoa da hainbat pertsonak, gizarte-erakundek, bake mugimenduk, 
biktimen elkartek zein fundaziok eta alderdi politiko eta instituzionalek egindako ahalegina 
gogoratzea; batez ere azken 30 urteetakoa. Luzaroan aritu behar izan ziren guztiz aurka 
zeuzkaten baldintzetan, eta, are, batzuetan, beldurraren edo mehatxuaren aurka borrokatuz 
eta itxaropen ororen aurka itxaropenari eutsiz ere. Gaur, aintzatespen berezia merezi dute. 

Ondorio bat 

Gure oraintsuko iraganera begiratzen badugu, gure gizartearen historiako alderdirik txarrena 
biktimek jasan zuten abandonua eta terrorismoaren eta indarkeriaren aurkako erreakzio urria 
dira, batez ere 70eko eta 80ko hamarkadetan. Gure oraintsuko iraganera begiratzen badugu, 
gure gizartearen historiako alderdirik onena inplikazio eta erreakzio sozial eta politikoa da, 
biktimen alde eta indarkeriaren aurka gorpuztu baitzen, batez ere 90eko hamarkadatik 
aurrera.  

Esperientzia honetatik memoriaren gainean ondorioztatu dezakegun pedagogia honako hau 
da, beraz: terrorismoaren eta indarkeriaren aurrean, biktimekiko elkartasuna eta pertsona 
guztien giza duintasunaren, bizitzeko eskubidearen eta giza eskubideen balio gorenarekiko 
konpromiso argi, inplikatu eta partekatua gailendu behar dira beste edozein jardunbideren 
aurrean, etorkizunera begira erantzun arrakastatsurik lortu nahi bada. 

 

 


