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1. Herenegun hezkuntza-materialaren inguruan piztu den eztabaida modu 
positiboan kudeatzeko jarduera-esparrua 

1.1. Aurretiko gogoetak 

2013-2016rako Bake eta Bizikidetza Planaren ebaluazioak eta 2017-2020 aldirako Bizikidetzaren 
eta Giza Eskubideen Planetik eratortzen diren aurreikuspenek hezkuntza-material bat prestatzea 
aholkatu zuten Memoria Hurbilari zegokion aldia (1960-2018) historiako ikasgaian txertatzeko 
DBHko 4. mailan eta Batxilergoko 2. mailan. 

Sentsibilitate anitzeko eta izen handiko adituen parte-hartzearekin egin den hezkuntza-materiala 
DBHko 4. mailaren curriculumaren edukien “Egungo gizartearen oinarri historikoak” deituriko 2. 
atalean kokatu da, hain zuzen. Batxilergoko curriculuma dela eta, diktadura frankistari (1939-1975) 
dagokion 13. atalean eta 1975etik Euskal Herrian trantsizioa eta demokrazia jorratzen duen 14. 
atalean kokatu da. 

Material hau urriaren 11n aurkeztu zen zirriborro gisa eta Legebiltzarreko Talde guztiei, Euskadiko 
Eskola Kontseiluari, Gizalegez Akordioaren sinatzaileei, Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako 
Euskal Kontseiluari eta Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planaren Aholku Batzordeari bidali 
zitzaien. Ekarpenak jasotzeko epe bat zabaldu zen azaroaren 16ra arte, gero abenduaren 21era 
arte zabalik egon zena. 

Ezarritako epean, 31 ekarpen-multzo jaso dira: Eusko Jaurlaritzak jasotako ekarpen guztiak 
eskertu ditu. Hiru kategoriatan banatu dira ekarpenak, edukiaren arabera:  

a. Material osoa auzitan jartzen duten ekarpenak: zazpi alegazio. 

b. Materiala sakonki aldatzea iradokitzen duten alegazioak: zazpi alegazio.  

c. Hezkuntza-materiala egokitzat jotzen duten eta hobekuntza zehatz batzuk proposatzen 
dituzten ekarpenak: 17 alegazio. 

Jasotako iradokizun gehienak bost dokumentalen eta Esparru Historiografikoari buruzko 1. 
dokumentuaren gainekoak dira, eta ia ez zaie ekarpenik egin ikasleekin egingo den hezkuntza-
lana garatzen duten koadernoei. 

Ekarpen horietan dagoen iritzi-aniztasunak erakusten du askotariko ikuspegiak daudela. Behin 
edukiak aztertuta, aniztasun horrek eramango gaitu errealitate batera, non bi aukera hauek 
izango ditugun: 

-Batetik, komunikabide batzuek, terrorismoaren biktimen elkarte batzuek eta alderdi politiko 
batzuek gaitzetsi dute materiala, eta, beraz, material hori baztertzea eskatu dute. 

-Bestetik, biktima batzuek (norbanako gisa) eta Euskadiko erakunde akademiko eta 
unibertsitario guztiek baliozkotzat eta egokitzat jo dute materiala, eta zenbait proposamen 
egin dituzte, materiala hobetzeko. 

Hori da kudeatu behar dugun errealitatea. Zailtasun hori aukera bilakatu dezakegun uste 
sendotik abiatuta, iruditzen zaigu funtsezkoa dela hezkuntzaren helburuari eta bizikidetzari 
lehentasuna ematea. Oinarri horiek kontuan hartuta planteatzen ditu Eusko Jaurlaritzak une 
honetatik aurrera Herenegun hezkuntza-materiala kudeatzeko abiapuntuak eta irizpideak. 

1.2. Abiapuntuak 

1. Herenegun hezkuntza-materialaren gainean sortutako eztabaidak agerian uzten du oso zeregin 
konplexua izaten jarraitzen duela ikuspegi kritiko bat partekatzeak iragan hurbilean nozitu dugun 
terrorismo eta indarkeriaren inguruan. Ziurrenik, zereginik zailena izango da. Iraganak min ematen 
digu, eta asko banatzen gaitu oraindik ere. 

2. Konplexutasun hori onartzeko eta kudeatzeko, ezinbestekoa da arrazionaltasuna, malgutasuna,  
neurritasuna, pazientzia eta ikuspegi zabala izatea. Zehatz mehatz esango digu benetan zein 
puntutaraino garatu den iragan hurbilari buruzko eztabaida beharrezko hori. Puntu horretan jarraitu 
behar da lanean. Lana dago oraindik egiteko, eta horretan jardungo du, sakonki, Eusko Jaurlaritzak. 

3. Eusko Jaurlaritzak saihestu egingo ditu eztabaida gordinak, sumina eta garrasiak, eta ahaleginak 
egingo ditu hezkuntzaren eztabaidaren planoa eztabaida politiko edo alderdikoiaren planoak 
deusezta ez dezan. Emaitza eraikitzaile bat lortzea izan behar da helburua. 
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4. Prozesu horrek bi muga etiko bakarrik dauzka; hain zuzen ere, Lehendakariak Legebiltzarreko 
Kontroleko Osoko Bilkuran aditzera eman zituenak: lehenik eta behin, ezin da terrorismoaren eta 
indarkeriaren legitimizazio-modu bakar bat ere onartu; eta, bigarrenik, ezin da aipatu gabe utzi 60 
urte horietako egitate bakar bat ere, giza eskubideen eta bizitzarako eskubidearen aurkako eraso 
larria izan bada. 

1.3. Jarduteko irizpideak 

I. Eusko Jaurlaritzak uste du Herenegun hezkuntza-materialaren inguruan sortu den eztabaidari 
hel dakiokeela iraganaren gainean dugun ikuspegia sortzeko eta eraikitzeko aukera bat 
bailitzan. Hori horrela izan dadin, elkarrizketarekin, denborarekin eta jarrera irekiarekin 
kudeatuko du Herenegun hezkuntzako materialaren inguruko adostasuna. 

-Elkarrizketa. Eusko Jaurlaritzak, orain arte egindako interpretazioez jabeturik, eta kontuan 
izanik zer nolako sentsibilizazioa eragiten duen Euskadin iragan hurbilean nozitutako 
terrorismo eta indarkeriaren tratamenduak, jasotako ekarpen guztiak landuko ditu 
eztabaidaren bidez eta neurritasunez, saio pilotua 2019-2020 ikasturtean ezartzeko. 

-Denbora. Lanerako epeak zabalduta, posible izango da denbora horretan lasaitasunez 
hausnartzea iragan hurbilari buruz eta hori hezkuntzaren eremura eramateari buruz. 

-Jarrera irekia. Eusko Jaurlaritzak ahalik eta proposamen gehien sartu nahi ditu. Izan ere, 
Herenegun materialaren emaitza parte-hartzaileagoa izango da horrela. 

Herenegun hezkuntza-materialari ekarpenak egin dizkioten pertsona eta erakunde guztiekin 
elkarrizketa-prozesu hau garatzeko Eusko Jaurlaritzak eskainiko duen oinarria izango da 
txosten hau. 

II. Eztabaida hori gure memoriaren eraikuntzaren kapitulu esanguratsu bat da. Horregatik, 
Eusko Jaurlaritzak Gogoraren esku utziko du Herenegun material didaktikoari buruzko 
dokumentazio guztia, etorkizunean ikasia eta aztertua izan dadin, gure iragan hurbilaren 
memoria kritikoaren eraikuntza-prozesuaren parte gisa. Dokumentu hauek izango ditu: 

-Herenegun hezkuntza-materialaren hasierako proposamena, eta proposamen bera, 
ekarpenak sartu ondoren. 

-Jasotako ekarpenen 31 dokumentuak, Eusko Jaurlaritzak analisi eta erantzun gisa 
sortutako dokumentuekin batera. 

-Eusko Jaurlaritzak eta Juan Pablo Fusi, Mariano Ferrer eta Mari Carmen Garmendia 
adituek Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldiaren transkripzio osoa.  
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2. Jasotako ekarpenen antolamendua 

·Ekarpenak aurkezteko ezarritako epean 29 ekarpen-multzo jaso dira. Epea amaitu eta aste 
batzuk beranduago, beste bi ekarpen aurkeztu dira: bat Gobernu Ordezkaritzaren eskutik, eta 
bestea Deustuko Unibertsitatearen eskutik. Horiek ere azterketa honetan landu dira. Ondorioz, 
guztira 31 ekarpen-agiri jaso dira Herenegun materialerako. 

·Ekarpen horiek edukiaren arabera aztertuz gero, hiru kategoriatan egituratu daitezke: 1. 
Materiala oso-osorik zalantzan jartzen duten ekarpenak; 2. Materiala sakonki erreformatzea 
iradokitzen duten ekarpenak; eta 3. Hezkuntza-materiala egokitzat jotzen duten eta zenbait 
alderdi hobetzeko proposamenak egiten dituzten ekarpenak. Ekarpen guztiak honela egituratu 
daitezke: 
 

Materiala oso-osorik zalantzan 
jartzen duten ekarpenak 

Materiala sakonki 
erreformatzea iradokitzen 
duten ekarpenak 

Materiala egokitzat jotzen 
duten eta hobetzeko 
proposamenak egiten dituzten 
ekarpenak 

·Terrorismoaren Biktimak 
Fundazioa.  

·AVT.  

·COVITE.  

·APAVT.  

·Fernando Buesa Fundazioa.  

·Alderdi Popularra.  

·Batxilergoko irakasle-talde 
bat.  

 

·EH Bildu (*).  

 

 

(*) Ez dituzte beren ekarpenak 
Eusko Jaurlaritzara igorri, baina 
beren webgunean argitaratu 
dituzte 

·Gogoan-por una memoria 
digna.  

·Argituz. 

·ASERFAVITE.  

·Elkarrekin-Podemos.  

·PSE-EE.  

·Biktima bat, bere izenean (B. 
Ek.-1).  

·Espainiako Gobernuak EAEn 
duen Ordezkaritza. 

 

·Euskadiko Eskola 
Kontseilua.  

·UPV/EHU.  

·Mondragon Unibertsitatea.  

·Kristau Eskola.  

·Ikastolen Elkartea.  

·Deustuko Unibertsitatea. 

·Zaitu.  

·La Fundación.  

·Hezkuntza-proiektuetan 
parte hartzen duen 22 
biktimako taldea.  

·Familia bereko bi biktima, 
beren izenean (B. Ek.-2).  

·Biktima bat, bere izenean (B. 
Ek.-3).  

·Biktima bat, bere izenean (B. 
Ek.-4).  

·Herritar bat, bere izenean (B. 
Ek.-5).  

·Herritar bat, bere izenean (B. 
Ek.-6), DBHko irakaslea bera.  

·Herritar bat, bere izenean (B. 
Ek.-7), Unibertsitateko 
irakaslea bera.  

·Herritar bat, bere izenean (B. 
Ek.-8), BHIko irakaslea bera.  

·Herritar bat, bere izenean (B. 
Ek.-9). 
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3. Gogoetarako gaien proposamena 

3.1. Eusko Jaurlaritzaren aldez aurretiko jarrera 

Hezkuntza-materialaren gainean ekarpenak jasotzeko sei asteko epea irekiko zuela iragarri 
zuen Eusko Jaurlaritzak. Edukiari buruzko polemika sortu baino lehen egin zuen iragarpena. 
Eusko Jaurlaritzak bazekien eta badaki sentikortasun altua duen gai bat lantzen ari dela. 
Jasotako ekarpen-kopurua eta edukien aniztasuna dira horren lekuko. Ondorioz, beharrezkoa 
da ekarpen, hausnarketa eta kritiken aurrean malgutasunez eta jarrera irekiaz jokatzea. 
Halaber, neurriz, baretasunez eta perspektibaz jardun behar da. 

Eusko Jaurlaritzaren abiapuntuko jarrera, beraz, honako hau da: ahalegin ahalik eta handiena 
egingo du jasotako ekarpenak materialean txertatzeko. Prozesu honek, izan ere, bi muga etiko 
baino ez ditu, Lehendakariak berak adierazi zituenak Legebiltzarreko Kontrol Bilkuraren bileran: 
lehena, ezin da onartu terrorismoa edo/eta indarkeria legitimatzen duen inongo modu; eta 
bigarrena, ezin da ukatu edo ezkutatu 60 urte hauetan giza eskubideen eta bizitzarako 
eskubidearen eraso larriren bat eragin duen inongo gertaera. 

3.2. Onartu ezin dena 

Materiala, logikoki, hobetu egin daiteke, gizakiak egindako edozein lan bezala. Ez hori bakarrik; 
Herenegun material didaktikoaren edukiak kritikak jaso ditzake, hainbat arrazoi direla eta. Hala 
ere, irmotasun berberarekin baiezta daiteke ezin dela onartu Eusko Jaurlaritzaren, Giza 
Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiaren, Gogora Institutuaren, 
Hezkuntza Sailaren eta material honetan lan egin duten pertsona eta adituen kontrako 
akusaziorik, ETAren terrorismoa legitimatu, justifikatu edo zuritu nahi izana leporatzeko. Hori 
sinpleki faltsua da. 

Ez dago salaketa larri horiek justifika ditzakeen testurik edo irudirik. Horregatik, seguru asko, 
akusazio horietako bakoitzaren argudioetan ez da identifikatzen zein puntu zehatzetan 
antzeman daitekeen halakorik, beste esparru batzuetara jotzen baita: asmoetara eta 
interpretazioetara. Ez da adierazten materialak ETAren historia zuritzen duenik, baizik eta hori 
litzatekeela bere egileen asmoa. Ez da adierazten materialak ETA justifikatzen duenik, baizik 
eta edukiaren arabera hori interpretatu litekeela. Interpretazioaren gaineko pronostiko horiek eta 
asmoen gaineko epai horiek ezin dira erantzun datu objektiboetan oinarritzen ez badira. 

Akusazio potoloak ez ezik, doakoak eta neurriz kanpokoak egin dira. Ikus-entzunezko edo 
idatzizko materialean halako gaitzespenik justifikatzen duen aipamen, zita edo eszenarik ez da 
aipatu akusazioetan. Zein da, beraz, ETA legitimatzen, justifikatzen edo zuritzen duen testua 
edo eszena? Zein da gatazkaren edo elkarren aurkako bandoen teoria, edo gerra baten 
existentzia, edo Diktaduran ETA justifikatuta egon zelako baieztapena abalatzen duen testu-
zatia? Zein lekutan daude argudioak edo elementu aringarriak, hiltzea erabilgarria izan 
daitekeela ondorioztatzen dutenak, ETAko kide ohiak ETAren historia kontatzera geletara 
joango direla adierazten dutenak, indarkeriaren edo terrorismoaren aldeko iradokizun bakar bat 
egiten dutenak…? 

Akusazio horiek ezin dira onartu. Dena dela, Eusko Jaurlaritzak adierazitako kezkei erantzuna 
eman diezaieketen aldaketa positiborako proposamenak bilatuko ditu elkarrizketarekin. 

3.3. Eztabaidaren atzean agertzen diren gaiak 

Jasotako proposamenen eta egindako kritiken zati handi batean, batez ere zuzenen adierazi 
diren horietan, gai batzuk agertzen dira atzean, berariaz azaldu behar direnak, eztabaida honen 
dimentsio kualitatiboa hobeto ulertzeko: 

-Hezkuntza-materialak izan dezakeen eraginak gehiegizko beldurra eragiten du. Unitate 
didaktikoak sei orduko lana sartu nahi du ikasleen bizitzan. Jasotako kritika askoren 
oinarrian aditzera ematen da material honek ikasleen buruan eta bihotzean azken 60 
urteetan bizi izan denaren behin betiko bertsio bat betikotu ahalko duela. Prebentzio hori ez 
dator bat errealitatearekin. 

Ikasleek hainbat bide dituzte zabalik gure herrialdearen historia hurbila eta errealitatea 
jasotzeko: familia, lagunak, komunikabideak, gizarte-sareak, sentikortasun politiko baterako 
edo beste baterako hurbiltasuna... Material honen helburua ez da beren kontzientzian 
historia hurbilaren “behin betiko bertsio” bat eraikitzea, ezinezkoa bailitzateke gainera. 
Helburua askoz umilagoa da: azken urteetan gertatutakoari buruzko hausnarketa kritikoa 
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sustatzea, abiapuntu irmo batean oinarrituta: ezin dela inola ere onartu terrorismora, 
indarkeriara eta giza eskubideen urraketara jotzerik. 

-Gertaera historiko batzuen berri izateak ETAren gaineko kondena ahulduko duen 
beldurra dago. Ekarpen batzuetan, nolabaiteko paternalismoa ageri da, zeinak adierazten 
baitu, inplizituki eta esplizituki, ez dela komeni gure ikasleek gertaera historiko jakin batzuen 
berri izatea, ETA justifikatuta egon daitekeela pentsaraz dezakeelako horrek. Ikuspegi 
horretatik, diktadura, BVE, GAL, tortura… bezalako gertaera historikoak elementu aringarri 
desegokiak lirateke, eta ez lirateke agertu behar. 

Historia irakasgairako pentsatutako materiala da hau. Ez da etikoa, eta ez dator nahitaezko 
zorroztasun akademikoarekin bat, benetan gertatu diren eta gure historia dokumentatuaren 
parte diren gertaerak ezkutatzea. Ezin da hezkuntza onik eraiki errealitate historikoak gure 
ikasleen artean izan dezakeen eraginaren gaineko beldurrean oinarrituta. Materialaren 
oinarri etikoa argia da, eta ondorio horretara bideratuta dago lana: ezerk ez ditu justifikatzen 
terrorismoa eta indarkeria. Ez diktadurak, ez torturak, ez GALek, ez ezein gertaera historikok 
ez dute justifikatzen ETA. Horixe da hezkuntza-materialaren tesia. 

-Heztea edo instruitzea: memoriaren mandamenduak ezartzeko beharrizana. Ekarpenik 
kritikoenetako batzuek adierazi dute materiala irmoagoa izan beharko litzatekeela 
terrorismoari legitimazioa kentzeko orduan. Hezkuntza-materialaren estrategia ez da ikasleei 
aurrez prestatutako ondorio batzuk eskaintzea, baizik eta hausnarketa kritikoaren prozesuan 
laguntzea, interpelazioaren eta eztabaidaren bidez kontzientzia kritikoan sakondu eta 
ondorio propioak atera ditzaten. 

Horixe da heztea, eta material honen helburu nagusia hezkuntzarekin lotuta dago. Halaxe 
ulertu dute hezkuntza-erakunde nagusiek, unibertsitatekoek nahiz akademikoek, materiala 
egokia eta baliagarria dela adierazi dutenean. Euskadiko Eskola Kontseiluan azaldu den 
bezala, eta curriculumaren helburuei jarraikiz, “pentsatzen irakastea da helburua, ez zer 
pentsatu behar den irakastea”. Memoriaren mandamenduak ikasleak barneratu edo buruz 
ikasi behar duten kanon bat bezala ezartzea hezkuntza-metodo zaharkituen kontua da, 
beste garai batekoa.  

Eta puntu horretan ulertu behar dugu, hain zuzen ere, eztabaida politikoa eta hezkuntza-
mailakoa ez direla gauza bera. Hezkuntza-material honek bi ondorio ateratzen ditu: giza 
eskubideak eta aniztasuna dira beste edozein ideiaren aurretik egon behar diren eta balio 
altuagoa duten erreferentziak. Ondorio horietara iristeko, ikasleei ibilbide bat eskaintzen 
zaie, eta beren hausnarketen egile direnez gero, zeregin aktiboa dute, ez baitira eginda 
eman zaien errezeta-liburu baten hartzaile edo ikusle pasibo hutsak. 

-Jasandako indarkeriaren gaitespenik eza normalizatzea. Gure herrialdeko beste sektore 
politiko bati, bestalde, oso gaizki iruditzen zaio ETAk eragin duena kritikoki baloratzeari uko 
egin diotelako azalpenak eskatu izana. Hezkuntza-materialaren aurrean adierazi dituzten 
kexen artetik ateratzen den proposamena, nolanahi ere, onartzeko zaila da. Izan ere, 
aniztasunaren errespetuan oinarrituta, honako hau iradoki dute: ETAk giza eskubideen 
aurka egindako urraketak ez gaitzestea eta ez kritikatzea beste aukera bat gehiago da, 
beste postura zilegi bat, eta normalizatu beharrekoa. 

Gure gizarteko sektore politiko eta sozial batek uko egiten badio hiltzea txarto egon zela 
adierazteari ETA izan zenean egilea, edo uko egiten badio ETAk giza eskubideen gainean 
egin zuenaren balorazio kritiko bat egiteari, edo ez badu ETAren biktimen aurrean aitortzen 
jasan zuten mina bidegabea izan zela, orduan arazo etiko eta politiko oso garrantzitsu bat 
daukagu, normalizazio-falta nabarmena islatzen duena. Arazo hori hezkuntzaren arlotik oso 
esanguratsua da, eta ezin da ezkutatu. Galdetu beharra dago: zergatik ez dira kritikoki 
baloratzen ETAk giza eskubideen aurka egindako urraketa horiek, beste batzuk baloratzen 
diren bezala? Biktima guztien berdintasunerako printzipioa eta giza eskubideak zatitu ezin 
direlako printzipioa hezkuntzaren ikuspegitik ezin ezkuta daitezkeen oinarri etikoak dira. 

-Eusko Jaurlaritzak lan hau egiteko duen eskumena. Egindako kritika publikoetako 
batzuetan eta jasotako ekarpen batzuetan ondorioztatu daitekeenez, arazoa materialaren 
edukia baino gehiago, materialaren egilea da. Eusko Jaurlaritzak hezkuntzaren gaineko 
eskumenak dauzka, eta materiala prestatzen du nahitaezkoak diren zuhurtzia eta kontrol 
metodologiko guztiak zainduta; ekarpenak jasotzeko zabalik dagoen proposamena, 
esperientzia pilotua, ebaluazioa eta birlanketa.  
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4. Unitate didaktikoaren bideoetarako jasotako ekarpenen laburpena 

4.1. Materiala oso-osorik zalantzan jartzen duten ekarpenak 

4.1.1. Terrorismoaren Biktimak Fundazioa. Hezkuntza-materiala erretiratzeko eskatu du, 
ikuspegi partziala eta inolako zorroztasunik gabea ematen duelako eta gatazkaren teoria 
elikatzen duelako, ETAren historia zuritzeko ahalegin sendoan. 

-Terrorismoaren biktimen legeetan aurreikusitakoa urratzen du, ETAren historia justifikatu 
nahi baitu. 

4.1.2. AVT. Material didaktikoa erretiratzeko eskatu du, honako arrazoi hauek direla eta: 

-ETAren historia justifikatzen du azterketak. 

-Beste material bat behar da, terrorismoaren biktimei erreparatzen diena, Estatuko 
Segurtasun Indarren zeregina aitortzen duena, eta biktimen elkarteen mugimenduak 
egindako lana aintzatesten duena. 

-Bandoen arteko gatazkaren teoria elikatzen duten ustezko kausak ezin dira planteatu. 

4.1.3. COVITE. Bideoak erretiratu egin behar dira, eta horien ordez beste batzuk jarri. 
Arrazoiak: 

-Ikus-entzunezko materialek ez dituzte biktimak jartzen kontakizunaren erdigunean. 

-Abiapuntu okerra: gatazkaren teoriara eramaten duten askotariko interpretazio eta 
irakurketak onartzen dira. 

-ETAk Espainiako Estatuari egindako kaltea ez da agertzen. 

-ETAren biktimek duten esanahi politikoa ezabatu egin da. 

-Lekukotza esanguratsu batzuk falta dira. 

-ETAren ingurua agertzen da unitate didaktikoetan. 

-Ez ditu betetzen Terrorismoaren Biktimen Euskal Legearen printzipioak. 

-COVITEk 1 koadernoko testu historikoaren gainean ekarpen batzuk ere egin ditu. 

4.1.4. APAVT. Material didaktikoa erretiratzeko eskatu du, honako arrazoi hauek direla eta: 

-Terrorismoaren historia manipulatu egin da, terrorismoa justifikatzeraino. 

-Poliziaren indarkeriaren kasu isolatu eta puntualak orokortzen ditu. 

-ETAko kide ohien eta terrorismoaren biktimen lekukotza-kopurua berbera da. 

4.1.5. Fernando Buesa Fundazioa. Osoko zuzenketa bat planteatu du: 

-Materialak ez du betetzen lortu nahi duen helburua. Indarkeria terrorista guztiz 
alferrikakoa izan ez zela pentsa dezakete ikasle batzuek. 

-Indarkeria-motak nahasten dira, eta horrek nahasmenduak sor ditzake. 

-Estatuko Segurtasun Indarren biktimen edo biktima-elkarteen presentzia urria da. 

-Biktima “adeitsuen” lekukotzak baino ez dira agertzen. 

-Lizarrako Itunaren benetako helburua ezkutatu da: abertzaleak ez direnak marjinatzea. 

-ETAren hasierako izaera antifrankista adierazten da. 

-Beste terrorismo batzuen datak ondo ezarri gabe daude. 

-Kutsu abertzalea du. 

-Fernando Buesa Fundazioak balorazio kritiko zehatz batzuk egin ditu bost bideoetako 
bakoitzerako. 

4.1.6. Alderdi Popularra. Osoko zuzenketa bat planteatu du, eta materiala erretiratzeko 
eskatu du. 

-Hezkuntza-materialean ezin dira agertu ez ETAko kide ohiak, ez ETA kondenatzen ez 
duten Ezker Abertzaleko kideak. 

-Torturen gainean egin den erreferentzia oro ezabatu behar da, epai judizialetan 
oinarritzen ez bada. 

-ETAren eta Estatuaren arteko gatazkaren mitoa ez da gaitzesten. 
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-ETAren proiektu politikoari legitimazioa kendu behar zaio. 

-Biktimen elkarte nagusien lekukotzak sartzea beharrezkoa da. 

-Hezkuntza-material berria osatzeko diziplina anitzeko talde bat sortzeko proposatu du. 

4.1.7. Batxilergoko irakasle-talde bat. Material didaktikoa osorik deskalifikatzen dute, ez 
delako indarkeriaren adierazpide desberdinei buruzko hausnarketa kritikoa egiteko 
aurkezten, baizik eta soilik ETAk eragin duena aztertzeko. Estatuaren indarkeriaren, 
torturaren edo presoen sakabanatzearen tratamendu zabalagoa eskatzen dute. Memoria 
ulertzeko modu desberdinen artean hezkuntza-mailan elkarrizketa bat egon dadila 
proposatzen dute, batzuen eta besteen artean zubiak ezar daitezen. 

 

(*) EH Bildu. Ez dute aurkeztu materialaren gaineko alegaziorik edo ekarpenik, baina 
Legebiltzarrean adierazi dute beren posizioa islatuta geratzen dela beren webgunean 
herritarren esku jarri duten agiri batean. Beren ondorioetan, hezkuntza-materiala 
erretiratzeko eskatzen dute. 

·EH Bilduren ikuspegia ez dago jasota hezkuntza-material honetan. 

·Indarkeriaren jatorriaren gaineko ikuspegi okerra aurkeztu da. Jatorrizko indarkeria ez da 
ETArena, Estatuarena baizik. 

·Lizarra aurkeztean ETA-HB lotuta agertzen dira, Ezker Abertzaleari egozten zaio 
“sufrimendua sozializatu” izana, tratu txarrez hitz egiten da torturaz beharrean, ez da 
aipatzen Estatuaren ezintasuna eragin zituen biktimak aitortzeko, GALen biktimen artean 
diferentziak ageri dira, ez dira aipatzen GALeko arduradun politiko guztiak, ez dira 
aipatzen gizarte-erakunde guztiak, GAL “erantzun-indarkeria” dela adierazten da.  

·Ezker Abertzalearen sentikortasun politikoa kritikatzea da proiektuaren oinarria, eta 
alderdi horri autokritikarako soilik ematen zaio hitza. 

·Aurreikusitako metodoa ez da onargarria, EH Bildu baztertuko duelako. 

·Gizartean eta politikan konpondu gabe dagoen gai bat eraman nahi da geletara. 

·EH Bilduren agiriak, gainera, materialean agertzen diren akats eta zuzenketa batzuk 
aipatzen ditu. 

4.2. Materiala sakonki erreformatzea iradokitzen duten ekarpenak 

4.2.1. Gogoan-por una memoria digna. Materialaren zati handi bat orraztea beharrezkoa 
dela uste du.  

·Bi iruzkin orokor: Elizak eta unibertsitateak material didaktikoan agertzen dena baino 
zeregin garrantzitsuagoa izan zuten. 

·Bideoetako 4. eta 5. kapituluen gaineko iruzkinak: 

—Ajuria Eneko Itunak esangura handiagoa izan zuen. 

—Elkarri ez da agertzen izan zen gisan, eta bere jatorria (Leizarango autobidearen 
gatazka) eta benetako asmoak ezkutatzen dira: ETAren nahiak ase ahalko lituzkeen 
akordio politikoa lortzea. 

—Bakearen aldeko Koordinakundea-Gesto por la Paz elkarteari esangura txikia 
ematen zaio eta Elkarrirekin alderatzen da. 

—Lizarrako akordioaren benetako asmo politikoa ezkutatzen da. 

—Bahiketen tratamendu zehatzari eta Bakearen aldeko Koordinakundea-Gesto por la 
Paz elkarteak izandako zereginari buruzko informazioa falta da. 

—Sufrimenduaren sozializazioa agertzen den arren, garrantzia gehiago eman 
beharko litzaioke. 

—ETAren biktimen sufrimendua ez da ondo islatzen. Hiltzaileengana hurbildu diren 
biktimak baino ez dira agertzen. 

—Ez da aipatzen Ertzaintzaren eta epaileen zeregina. 

—Intsumisoek gehiegizko tratamendua dute. 
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—Aietek eta nazioarteko bitartekariek gehiegizko tratamendua dute. Ez da ondo 
azaltzen ETAk amore emanda amaitu zuela. 

—Estatuko Segurtasun Indarren biktimen lekukotzak falta dira. 

—Ezin da alderatu biktima baten sufrimendua preso bat bisitatzera bidaiatu behar 
duen senide baten sufrimenduarekin. 

4.2.2. Argituz. Giza eskubideen alde lan egiten duen Argituz elkartearen ekarpena aurreko 
ekarpenean adierazitakoaren kontrakoa da. Lau iruzkin orokor egiten ditu. Lehenik eta 
behin, bi ideia azpimarratu ditu: ez dadila zati bat hartu eta dena justifikatzeko erabili, eta 
horrez gain, gure iragan hurbilaren azterketa ez dadila mugatu soilik indarkeria praktikatzen 
zuten horietara. Indarkeriatik eta politikatik harago ere bazegoen bizitza. Bigarrenik, gizarte, 
kultura edo kirolaren arloko beste erreferentzia historiko batzuk gehitu beharko liratekeela 
ere adierazten da. Hirugarrenik, proposatzen duenez, materiala, historia irakasgaira 
orientatzeaz gain, beste arlo batzuetan ere erabil liteke: etikan, filosofian, tutoretzan.. Eta, 
laugarrenik, gure historia hurbilaren azterketa kritikoa giza eskubideen errespetuaren 
arabera sustatu dadila iradokitzen du.  

Bideoak, Argituz elkartearen ustez, ikus-entzunezko egokiak eta orekatuak dira 
aurreikusitako helburu didaktikorako. Bideoen gainean iradokizun zehatz batzuk planteatzen 
dituzte. Gainera, koadernoetako testuak zehaztu edo osatzeko ekarpen batzuk egiten 
dituzte.  

4.2.3. ASERFAVITE. Hezkuntza-materialak biktimei eta gure gizarteko sektore desberdinek 
jasan zuten jazarpenari protagonismo gehiago eman diezaiela eta ETAren ekintza terrorista 
gutxiesteko orduan irmotasun handiagoz egin dezala eskatzen dute. 

4.2.4. Elkarrekin-Podemos. Alderdi politiko honen ustez, Herenegun ekimen interesgarria 
eta egokia da, baina, era berean, beren aburuz, geletara eramateko adostasun zabalagoak 
behar ditu. Honako hauek dira egin dituzten ekarpenak: 

·Orokorrean, bakerako hezkuntzaren gaineko ekimen guztietarako ikuspegi integrala 
proposatzen dute, hezkuntza-programa integrala partekatuta. 

·Ekarpen zehatzak: 

-60ko hamarkadako bideoan, berariaz adierazi beharko litzateke egoerek ez zutela 
saihestezin bihurtu indarkeriara jotzea, eta, horretarako, beren-beregi nabarmendu 
beharko lirateke ezkerreko euskal mugimenduen aukerak, bai eta ETA erantzun 
antifrankista bat baino gehiago izan zela ere. 

-70eko bideoan, saihestu egin beharko litzateke “borroka armatua” kontzeptua, eta 
gogorarazi lehenengo manifestazioa PCEk deitu zuela. 

-80ko bideoan, ez da azaltzen GAL funts publikoekin finantzatu zela, ez da datu aski 
ematen torturari buruz, EEri buruz hitz egitean ETA pm-ren parte dela ematen da 
aditzera, baina HBren kasuan ez da ETAm-rekin lotzen. 

-90eko bideoan, jazarpen-indarkeriari buruzko datuak hedatu beharko lirateke, eta 
ETAk Leizarango autobidearen aurka erabilitako indarkeriari buruzko erreferentziak 
gehitu. 

-2000ko bideoan, Lizarrako Ituna edo Ibarretxe Plana jorratzean, ezkutatu egiten da 
halakoek gizartean eragin zuten haustura. 

·Beste ekarpen batzuk: 

-Biktimen Elkarteen lekukotzak sartu behar dira. 

-Lekukotza politiko gehiegi dago, adiskidetsuenak hautatuta, batez ere Ezker 
Abertzalearen kasuan. 

-Biktimen presentzia handiagoa izatea beharrezkoa da. 

-Indarkeria desberdinek motibazio politikoa zutela adierazi behar da. 

-Bakearen aldeko Koordinakundea-Gesto por la Paz elkarteari eta beste gizarte-
erakunde batzuei balioa eman behar zaie. 

-Norbaitek bideoetan hemen gerrarik egon ez zela adieraz dezala eskertuko litzateke. 
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4.2.5. PSE-EE. Orokorrean, gertaera historiko desberdinak gatazka-multzo batean 
aurkezteak nahasmendua sortzen duela eta terrorismoari legitimazioa kentzen laguntzen ez 
duela uste du. Abiapuntu horren gainean, honako iruzkin hauek egin ditu ikus-entzunezkoei 
buruz. 

·ETAren jatorria ez da ondo azalduta geratzen. Frankismoaren aurrean justifikatuta 
zegoen erreakzio bat izan zela interpreta liteke. 

·Ez da ondo islatzen ETAren benetako izaera terrorista. 

·Enpresariei egindako xantaiaren, mehatxuak jaso zituzten pertsonen, erresistenteen... 
aipamenak falta dira. 

·ETAren, GALen eta torturaren biktimak maila berean ageri dira. 

·Saihestu egin beharko lirateke “azken gatazka armatua uztea” edo “gatazka armatua” 
bezalako adierazpenak. 

·Zalantzan jartzen da Victor Aierdiren lekukotzaren erabilgarritasuna. 

·Negoziazioaren gaia beti dago atzean. 

·Kutsu partzial eta abertzalea antzeman da. 

·Gainera, PSE-EEk hainbat ekarpen zehatz egin ditu bideoetako bakoitzaren gainean. 

·Ekarpen zehatz batzuk ere egin ditu 1.koadernoaren idazkuntzaren gainean, esparru 
historiografikoa hizpide. 

4.2.6. Biktima bat, bere izenean. Bideoak ikusi ditu, eta ETAren biktimen kasuan oso 
deskonpentsatuta daudela uste du. Ez da islatzen biktimek eta gizarteak pairatu zuten mina. 

4.2.7. Espainiako Gobernuak EAEn duen Ordezkaritza. Espainiako Gobernuak EAEn duen 
Ordezkaritzak bi ekarpen-agiri bidali ditu. Lehena, ekarpenak egiteko ezarritako epearen 
barruan, eta bigarrena hainbat aste beranduago. Lehen agiriak ez du aipamenik egiten 
Herenegun hezkuntza-materialaren gainean. Hezkuntza eta Barne Ministerioek 
Terrorismoaren Biktimen Memorial Zentroarekin lankidetzan egindako hezkuntza-material 
bat egon badela baino ez du jakinarazten. Material hori Sektore Konferentzian aurkeztuko 
dela ere gaineratzen du. Ekarpen hori irakurrita, pentsatzekoa da Gobernuaren 
Ordezkaritzak hezkuntza-material hori proposatzen duela Eusko Jaurlaritzak prestatutako 
materialaren ordez. 

Bigarren agiriak hainbat balorazio kritiko egiten ditu bai 1. koadernoaren gainean, bai ikus-
entzunezkoen gainean. Horren guztiaren zioz, ondorioen atalean baieztatu denez, 
hezkuntza-materialak ez dio “argi eta garbi” legitimazioa kentzen ETAren terrorismoari. Hori 
dela eta, hausnarketa-aldi bat irekitzeko iradokitzen du, bai eta Eusko Jaurlaritzako Memoria 
eta Bizikidetza Lantaldearen ondorioei entzuteko, eta EHUko Historia Garaikideko 
Katedrako historialarien eta biktimen iritzia edukitzeko ere. 

4.3. Hezkuntza-materiala egokitzat jotzen duten eta zenbait alderdi hobetzeko 
proposamenak egiten dituzten ekarpenak 

4.3.1. Euskadiko Eskola Kontseilua. Modu positiboan baloratzen du Herenegun ekimena, 
ikasleei Euskadiren historia hurbila ezagutzeko aukera ematen dielako, eta, hala, 
pentsamendu kritikoa garatzen delako, bai eta errealitate berdinaren gainean hainbat 
interpretazio eta bizipen daudela ulertzeko gaitasuna garatu ere, eta, ondorioz, beharrezkoa 
bihurtzen delako autonomiaz pentsatzen ikastea, beste ikuspegi batzuk txertatu eta 
errespetatzeko eta indarkeriaren erabilerari legitimazioa kentzeko gai den pertsona gisa 
eraikitze aldera.  

Eskola Kontseiluak nabarmendu duenez, historia ikertzearen helburua ez da kontakizun 
komun bat adostea, ez eta gertatutakoa era bakar batean ulertzea ere; aitzitik, gaiaren 
gainean iritzi propioa sortzeko eta gaur egun nahiz etorkizunean aplikatu daitezkeen ondorio 
etikoak ateratzeko pentsamendu kritikoa garatzea da xedea, gizarte hobe bat lor dezagun, 
gure autonomia-erkidegoko curriculumeko helburuekin bat: helburua pentsatzen irakastea 
da, ez zer pentsatu behar duten irakastea. 

Materialaren balio positibotzat nabarmendu du material irekia eta malgua dela. Baita Adi-
adian programarekin osagarria denez, era guztietako indarkeriari legitimazioa kentzen 
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laguntzen duela ere. Azkenik, hainbat gomendio pedagogiko egiten ditu. Irakasleentzako 
prestakuntza aurreikus dadila proposatzen du. 

4.3.2. UPV/EHU. EHUk egindako ekarpenean nabarmentzen denez, Herenegun hezkuntza-
materialak erreferentzia-esparrua eskaintzen du eztabaida zabal eta kritiko etikorako, 
indarkeria politikoari aurre egiteko giza eskubideen estandarretan oinarrituta. Alde horretatik, 
bat dator Giza Eskubideen Hezkuntzaren Munduko Programan aurreikusitakoarekin.  

Kontua ez da testu edo material kanonikoak eskaintzea. EHUren ustez, pentsamendu 
kritikoa sustatzea eta pertsonak nahiz taldeak giza eskubideen kulturan sar daitezen 
bultzatzea da materialaren jomuga. Beste era batera esanda: ikasleak dira jomuga, eta, 
zentzu zabalagoan, hezkuntza-erkidegoa.  

Proiektu pilotuak errespetatu egiten ditu giza eskubideen hezkuntzaren oinarriak, baina 
nabarmentzekoa da printzipioetatik lehena eta nagusia dena: “(…) giza eskubideak 
elkarrekiko menpekoak, elkarrekin lotuak, zatiezinak eta unibertsalak dira (…)”.  

Ondorioz, giza eskubideen indarkeriak zenbatzeaz harago jo behar da. Hau da: giza 
eskubideak serio ulertzen dituenak, giza eskubide guztiak hartzen ditu kontuan, iruzurrezko 
alderatzerik gabe, bakoitza bere neurrian, baina diskriminaziorik egin gabe urraketak ez 
diren beste irizpide batzuetan oinarrituta.  

Estrategia pedagogikoan, ikasleak ikusle izatetik jardule izatera pasatzea proposatzen du 
materialak. Ondorioak atera behar ditu, gure iragana ezagutuz eta printzipio bat oinarri 
hartuz etorkizunari aurrea hartzeko: giza eskubideen ezein urraketak ezin du justifikaziorik 
edo legitimaziorik izan ezein indarkeria-motatan. 

Lan-koaderno guztiek proposatzen dute giza eskubideen eta aniztasunaren balio gorenari 
buruz hausnartzeko azken puntu bat. Irakasleek lana erraztuko dute talde txiki eta 
handietan. Beren erantzukizuna da eztabaidak gidatzea, baina ez lezio magistralak ematea 
edo beren iritzia islatzea. Azken alderdi horrek hezkuntza-balio oso garrantzitsua dauka 
testuinguruaren araberako ikaskuntza esanguratsua eraikitzeko orduan.  

Hezkuntza-proposamen honek erantzukizun kolektiboa sustatzen du eta konfiantza-giroa 
sortu, azalpen magistral baten bidez ikasi edo/eta irakatsi ezin diren gaiak jorratzeko. 
Nolanahi ere, piztutako eztabaida ikusita, badago arrisku bat: hertsiki politikoa den logikari 
jarraituz gero, modu bidegabean gal daitezke esku-hartzearen gako hezitzaileak eta 
pedagogikoak. 

Giza eskubideen hezkuntza zuzentzen duten printzipioen ikuspegitik, txertatutako eduki 
historikoen ikuspegitik edo erabilitako eredu pedagogikoaren ikuspegitik ez dago arrazoirik 
material hau etetea gomendatzen duenik, baizik eta kontrakoa: lehen esperientzia kontrolatu 
hau (proiektu pilotua) martxan jartzeko beharrizana ageri da. Proiektu pilotuak hezkuntza-
erkidegoan izango duen eraginari buruzko informazioa elementu gakoa eta ezinbestekoa 
izango da arlo horretan aurrera egiteko eta hezkuntza-logikaren inguruko erabakiak hartu 
ahal izateko.  

4.3.3. Deustuko Unibertsitatea. Egindako azterketan hiru ondorio aurkeztu dira.  

-Lehenik eta behin, Deustuko Unibertsitateak baieztatu duenez, unitate didaktikoa 
osatzen duten elementuen multzotik ezin da ondorioztatu distantziakidetasunaren 
ikuspegi orokorra dagoenik, ETAren erantzukizuna arindu edo indarkeria justifikatu edo 
legitimatu nahi dela adierazten duenik.  

-Bigarrenik, adierazi duenez, materialek ez dute erakunde publikoen jarduera barkatu 
nahi, berariaz egiten baitiote kritika berandu erreakzionatu izanari, bai eta euskal 
gizartearen zati handi batek hasieran izan zuen pasibotasunari ere.  

-Eta, hirugarrenik, helburu hezitzailea behar bezala betetzeko materialak hobetu egin 
behar direla adierazi du. 

Hirugarren puntu horren gainean, hobekuntza-iradokizun zehatzak egiten ditu, bideoei zein 
koadernoei zuzenduak. 

Beren ekarpena ondorio honekin amaitzen da: “Uste dugu prozesu hau bere horretan 
deliberamendurako, iritzien eta bizikidetza demokratikoaren kontraste dialogikorako aukera 
bat izan zitekeela (eta oraindik izan daitekela). Horretarako komenigarria izan daiteke 
denbora apur bat gehiago hartzea eta azken urteetan garatutako zenbait indarguneetan 
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prozesua eraikitzea. Indargune horien adibideak dira Eusko Jaurlaritzak biktimen elkarteekin 
duen harreman lasaia eta positiboa eta Adi-adian programaren arrakasta. Lortu nahi den 
helburuaren garrantzia eta horrelako ekimenak ez erretzeko beharra kontuan hartuta, 
materialak hobetzeko denbora- eta ahalegin-inbertsioak merezi duela iruditzen zaigu”. 

4.3.4. Mondragon Unibertsitatea. Orokorrean, Mondragon Unibertsitatearen ekarpenaren 
arabera, materiala beharrezkoa eta egokia da hezkuntza-erkidegoan lantzeko memoria, 
bizikidetza eta justizia bezalako gaiak, bai eta ikasleen artean indarkeriaren gaineko 
kontzientzia kritikoa sustatzeko ere. Giza eskubideen gaineko hezkuntza indartzen du, eta 
Adi-adian programaren osagarri da. 

Irakasleen autonomia eta aniztasuna errespetatzen dituen eta hezkuntza-erkidegoan 
informazio, prestakuntza eta elkarrizketa etiko, pedagogiko edo metodologikoko esparruak 
eskaintzeko aukera aurreikusten duen ikuspegiarekin jardutea iradokitzen du. Horren harira, 
oso positiboki baloratzen du esperientzia pilotuaren metodologia, astiro-astiro eta ebaluazio-
prozesuen bidez aurrera egiteko aukera emango baitu. 

Ikuspuntu pedagogikotik, bere ustez koadernoek ikasleekin lan-plan zehatzak eta 
bideragarriak egiteko aukera planteatzen dute, baina agian beharrezkoa da nolabaiteko 
malgutasunarekin jardutea 55 minutuko saioak kudeatzeko orduan, kasu batzuetan denbora 
gehiago behar izango baita. 2. eta 3. koadernoen egituran eta ebaluazio-fitxetan aldaketa 
zehatzen bat iradokitzen du. 

4.3.5. Kristau Eskola. Kristau Eskolaren ustez, materiala oso baliagarria da historiaren 
ikuspuntutik. Izan ere, Euskadin azken hamarkadetan jazotako gertaerarik esanguratsuenak 
jasotzen ditu. Ikuspuntu akademikotik ere oso baliagarria da, DBHko 4. mailako eta 
Batxilergoko 2. mailako Historia irakasgaian dagoen hutsune bat estaltzen baitu. Ikuspuntu 
etikotik ere oso baliagarria da, gizakiaren duintasunerako errespetua eta bakean 
oinarritutako bizikidetza balioztatzeko hausnarketarako bidea zabaltzen baitu. 

Unitate didaktikoetan ikasleek parte hartzea eta eztabaidatzea da planteatzen dena, eta 
hezitzailearen rolak garrantzia erabakigarria dauka, batez ere printzipio moral unibertsalak, 
une historiko bakoitzeko eztabaida etikoak eta bizikidetza positiborako elementuak 
kokatzeko orduan. Ikastetxeetako esperientzia pilotuek aurretiazko klaustro-lana jaso behar 
dute, ikasleekin lana prestatzeko. Lan hori gizarte-gaietako, filosofiako eta erlijioko 
irakasleen artean eta orientazioko sailen artean bideratu liteke. 

Bideoetan, gizarte zibilaren gaineko erreferentzia gehiago sartuko lituzkete. Azterketa 
etikoaren gako garrantzitsuenetako bat da dimentsio hori, aukera ematen baitu ulertzeko 
pertsona anonimoek nola jarrai ditzaketen joera batzuk testuinguru batean, justifika ezina 
den hori justifikatuz, bai eta ikusteko plataforma hiritarrek une desberdinetan etika 
berrezartzeko tresna gisa izan dezaketen garrantzia ere. Kristau Eskolak beste proposamen 
zehatz batzuk ere baditu, baina nahiago du horiek aurrez aurre adierazi. 

4.3.6. Ikastolen Elkartea. Hezkuntza-materiala EKI DBH 4rekin bat datorrela uste du. Horren 
arabera egin ditu bere ekarpenak Ikastolen Elkarteak. Ez dute zalantzan jartzen material 
osoa, baina bere ekarpenetako batzuk, ikuspuntu pedagogikotik, zehatzak baino gehiago 
dira, batez ere jarraian azalduko direnetatik lehena: 

-Bigarren Hezkuntzan material hori Etikan landu beharko litzateke, eta ez Historian. 
Batxilergoan, logikoena Filosofia irakasgaian sartzea izango litzateke. 

-Bigarren Hezkuntzan, bideoak jartzean material osagarria eskaini beharko litzateke 
gertaera desberdinak ulertzeko. 

-Ikasleei hausnartzeko planteatzen zaizkien galderak egokiak dira, baina metodologia 
gehiago ezarri beharko lirateke. 

-1. koadernoko testuek, esparru historikoari buruzkoek, gehiegi lantzen dute ETA, eta ez 
dira agertzen beste arlo batzuk, beste koaderno eta bideoetan aipatzen direnak: Lemoiz, 
droga, HIESA… Beste indarkeria-modu batzuk apenas jaso dira materialean. 

-Adostasun politikorik ez dagoenean erantzukizun hori irakasleen esku utzi behar ote den 
pentsatu beharra dago. 

-Azkenik, pilotatze-aldia bi edo hiru urtera hedatzea proposatu dute, jarraipen bizia eta 
ebaluazioa egiteko moduko metodologia bati jarraikiz. 
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4.3.7. Zaitu. Zaitu elkarteak jakinarazi duenez, materiala bere konfiantzako historialariei 
pasa zien aztertzeko, eta lanaren profesionaltasuna aipatu zuten. Ez zuten arrazoirik ikusi 
hainbat alderdi politiko eta elkartetan sortu ziren protestak ulertzeko. 

Iradoki dute nabarmenago islatu beharko litzatekeela laurogeita hamarreko hamarkadaren 
amaieratik aurrera ia gizarte osoa egon zela ETAren mehatxupean. Badakite zein zaila den 
halako ezaugarriak dituen proiektu bat egitea, eta guztiak ados jartzea zinez konplikatua 
litzatekeela. Nolanahi ere, testua mahai gainean jarri behar duena Eusko Jaurlaritza dela 
uste dute. 

4.3.8. La Fundación. Erakunde honen ustez, aurkeztutako materialak oso baliagarriak dira, 
eta saiatzeak merezi du. Hainbat ekarpen egin ditu Aurkezpen Koadernoaren eta 1. 
koadernoaren gainean. Ekarpen guztiek egiten dute bat Herenegun proiektuaren 
filosofiarekin, eta paragrafo batzuk hobeto azaltzea edo zehaztea dute xede. Aurkezpen 
Koadernoaren gainean egindako ekarpenetako batek espiritu hori laburbiltzen du: “Badakigu 
ez daukagula denboraren gaineko perspektiba nahikorik, baina hori ezin da aitzakia izan; 
saiatu egin behar da, eta ikuspegi barea, bateratzailea, alderdikeriarik gabea eta 
anaitasuneko etorkizunaren aldekoa sustatu. Gorrotoak soberan daude; gertatu denaren 
azterketa bat izatea baino ez dugu nahi”. Elizak izandako zereginari eta euskal gizartearen 
zati batek eta politikari batzuek indarkeriari emandako babesari buruzko balorazio kritikoren 
bat sartzea iradoki dute. Bideoen balorazio oso positiboa egin dute.  

4.3.9. Hezkuntza-proiektuetan parte hartzen duen 22 biktimako taldea. Biktima-talde honek 
positiboki baloratu du Eusko Jaurlaritzaren Herenegun unitate didaktikoa. Izan ere, 
indarkeriaren eta terrorismoaren historia gazteei modu kritikoan helaraztea da helburu 
nagusia, eta bat datoz horrekin. Haien iritziz, beharrezko urrats bat da, azken urteetan 
garatzen ari garen lana osatzen duena, gure lekukotza geletara eta plazetara eramanez, 
indarkeriari legitimazioa kentzeko eta halakorik inoiz ere errepikatuko ez dela bermatzeko. 
Eskertu egiten dute proiektuko edukiak hobetzeko eta ekarpenak egiteko emandako aukera. 
Hezkuntza-proiektuen parte diren eta Herenegun unitateari buruzko informazio-bileretan 
parte hartu zuten biktimek ahoz egin dituzte ekarpen batzuk, kontuak hartuak izango direnak 
halaber. Biktimek hezkuntza-materialetan duten presentzia eta beren mezua hobetu eta 
osatzea da guztien helburua. 

4.3.10. Familia bereko bi biktima, beren izenean. Ez daude ados hezkuntza-materialaren eta 
bideoen gainean egin diren kritikekin. 1. dokumentua objektiboa dela uste dute. Haien ustez, 
bideoetan eta koadernoetan argi geratzen da indarkeria ezin dela justifikatu. Hainbat 
ekarpen zehatz egin dituzte 1. koadernoaren gainean, datuak osatu eta erreferentzia 
historiko batzuk hobetzeko asmoz. 

4.3.11. Biktima bat, bere izenean. Bideoetan 70eko hamarkadaren amaierako eta 1980. 
urteko biktimak sartzeko proposatu du. 

4.3.12. Biktima bat, bere izenean. Ez ditu ulertzen bideoaren gainean egindako kritikak, 
ETAren terrorismoa zuritu edo legitimatzeko egin direla salatzen dutenak, eta ez dago 
horiekin ados. “Beste indarkeria” batzuen presentzia handiagoa izan beharko litzatekeela 
uste du. 

4.3.13. Herritar bat, bere izenean, Bigarren Hezkuntzako irakasle erretiratua bera. Material 
didaktikoaren balorazio orokor positiboa egin du. Ekarpen zehatzak egin ditu proposatutako 
metodologiaren, jardueren eta ebaluazioaren gainean. (Halako proposamenak paraleloki 
kontuan hartu beharko lirateke esperientzia pilotua egin eta baloratzeko unean) 

4.3.14. Herritar bat, bere izenean, DBHko irakaslea bera. Bere ikastetxean preso dauden 
senideak dituzten ikasleak daudenez, bideoetan presoen sakabanaketari buruzko 
informazioa irudi bidez eta datu eguneratuekin emateko proposatu du. 

4.3.15. Herritar bat, bere izenean, Unibertsitateko irakaslea bera. Zorionak eman ditu 
Herenegun unitatearen egokitasunagatik, eta, horrez gain, Gerra Zibilak eragin zuenaren 
gainean antzeko ahalegina egin dadila iradoki du. 

4.3.16. Herritar bat, bere izenean, BHIko irakaslea bera. “1936ko altxamendua” 
kontzeptuaren erabilera berrikusi eta horren ordez “estatu-kolpea” jartzea komeni dela 
planteatu du. 
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4.3.17. Herritar bat, bere izenean. Sei iradokizun zehatz egin ditu materialak idazteko edo 
edukia adierazteko modua alda dadin, baita azken proposamen bat ere, zeinaren arabera 
indar handiagoz azpimarratu beharko litzatekeen esaldi edo lekukotzaren batean euskal 
gizarteak azken hamarkadetan izan dituen jarrerak eta erreakzioak. 

5. Hurrengo urratsak 

Txosten honen edukiak oinarri gisa hartuta, Eusko Jaurlaritzak Herenegun hezkuntza-
materialari ekarpenak egin dizkioten erakundeekin eta pertsonekin adostasunak bilatzeko 
prozesu bat hasiko du urtarrilaren 25etik aurrera. Dagoeneko adierazi den bezala, 
elkarrizketarekin eta ardurarekin, denborarekin eta lasaitasunarekin eta ahalik eta iradokizun 
gehienak txertatzeko jarrera irekiarekin eta borondatearekin garatuko da lan hau. 


