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Arratsaldeon eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik, 

Duela aste batzuk erakusketa hau bera inauguratu nuen Bilboko Justizia Jauregian. 

Berriz ere eskertu nahi diet Fernando Buesa Blanco Fundazioko arduradunei 

ekimenagatik eta Sancho el Sabio Fundazioari bere funtsak laga dituelako eta, hartara, 

erakusketa oso interesgarri hau disfrutatzeko aukera eman duelako.  

Berriz aitortu behar dut Antonio (Rivera) eta Irene Moreno erakusketako komisarioek 

egin duten lan garrantzitsua, baita Jesus Zubiagak Sancho el Sabio Fundazioaren 

aurrean egin duen lana eta erakusketarekin agertutako inplikazioa ere. 

Eskerrik asko ere Iñaki Subijana Gipuzkoako Probintzia Auzitegiko presidenteari eta 

Idoia Zuriarrain Gipuzkoako Fiskalburuari, aurkezpen honetan guri laguntzearren eta 

Judikatura eta Fiskaltza ordezkatzearren. 

Antolatzaileek Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Jauregietan erakusketa egiteko 

eskatu zigutenean, ez dut uste kasualitatez egin zutenik; aldiz, Euskadin Zuzenbide 

Estatuaren oinarrietako batek, Justiziak, terrorismoa amaitzeko egin duen ekarpena 

aitortu nahi zuten. 

Gainera, gizatalde bati egin nahi zioten omenaldia, epailetzari, terrorismoa bere larrutan 

pairatu duena. Epaileak, fiskalak (haietako bat eraildako emakume jurista bakarra), 

Konstituzio Auzitegiko presidente izandako bat, zuzenbide-katedradunak eta bake-

epaile bat erailketaren biktimak izan ziren.  

Egokiera ederra hauexek gogora ekartzeko: 

José Javier Jáuregui 

José Francisco Mateu 

Carmen Tagle 

Manuel Broseta  

Francisco Tomás y Valiente 
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Rafael Martinez Emperador 

Luis Portero 

José Francisco Querol, Armando Medina haren txoferrarekin eta Jesús Escudero bere 

eskoltarekin batera eraildakoa. 

José María Lidón 

Hala ere, uste dut garrantzizkoa dela Epailetza guztia izan zela talde terroristaren 

helburu. Hildako biktimarik gabeko beste lau atentatu ere egin ziren, eta jazarpenak 

multzo osoari eragin zion, behartu baitzituen urtetan haiek eskolta eramatera. 

Erakusketa honen bitartez, duela urtebete Gasteizko Justizia Jauregian hasitako ziklo 

bati emango zaio amaiera.   

Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Justizia Saileko arduradun naizen aldetik, oso pozik nago 

Euskadiko gizarte osoari errealitate bat erakusten lagundu izanaz, pertsona eta erakunde 

batzuei deseroso egingo zaien arren, baina espero dut kontzientziak astintzeko balioko 

duela, eta, Consuelo Ordóñezek, COVITEko presidente eta Gregorio Ordoñez ETAk 

eraildako zinegotzi donostiarraren arrebak, berriki artikulu batean zioen bezala, galdera 

hau zirikatzeko: “Non nengoen ni ETAk nire auzokideak hiltzen zituenean?”. 

Antolatzaileak animatu nahi ditut lekukotza horiek Euskal Autonomia Erkidegoko 

geografia osotik erakusten jarraitzeko. Jakizue justizia-jauregiak zuen eskueran izango 

direla. 

Donostiako Justizia Jauregian gaur egingo den inaugurazioak esanahi garrantzitsua du, 

ez baita dudarik Gipuzkoa izan zela terrorismoak eragindako gizarte-haustura gehien 

jasan zuen lurraldea; bertan, handiagoa izan zen terrorismoari aurre egiten ziotenen 

jazarpena ETA babesten zutenen aldetik. 

Erakusketa hau osatzen duten lau guneek, Antonio eta Ireneren hitzetan, erakusten dute 

euskal gizarteak terrorismoaren aurrean jarrera dinamikoa eta aldakorra izan duela.  

Beti egon ziren basakeriari aurre egin zioten demokratak, baina aitortu behar da 

gehiengo demokratiko horretan ere arbuio adierazpenak ez zirela gehiengoa izan. Hori 

eragile politikoen artean. 

Gainera, gogora ekarri behar da erakunde batzuek, Elizak, adibidez, ez zutela neurria 

eman, haiengandik besterik espero baitzen; izan ere, ekidistantzia erakutsi zuten, 

pertsonaia itzaltsuetako batek, adibidez, edo jarrera desberdina erakusten zuten biktima 

politikoa edo soziala izan, terroristen alde. 

Erakusketa honekin datorren liburu interesgarria berrirakurriz, Luis Castells irakasleak 

idatzitako metafora gogoratzen nuen, “leiho itxiak”, zuen baimenaz hemen aipatutako 

dudana: 
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“Leiho itxien irudia behin eta berriz errepikatzen da euskal gizarteak gure erkidegoa 

astindu zuen terrorismo nagusiaren, ETAren, biktimen aurrean hartutako jarrerak 

islatzeko orduan. Metafora ahaltsu horrek nabarmendu nahi du euskal biztanleriaren zati 

handi batek ETAren aurreko jarrera epela eta, batez ere, axolagabekeria agertu zuela, 

erakunde armatu horrek eragindako biktimekiko”. 

Biktimizazio bikoitza eguneroko gertaera bat izan zen; erailketa baten aurrean, 

biktimaren ezkutaketa eta ahanztura. Eraildakoa senitartekoa bazen, familientzako 

gizarte-bazterketa. 

Jende gehiegik ez zuen gaia ikusi edo hartaz entzun edo hitz egin nahi, japoniar 

tradizioko tximu jakitunak balira bezala; nahiago zuen bazterrean jokatu, iritzirik ez 

adierazi. “Ez sartu iskanbilatan”, gurasoek Diktaduran zioten bezala. 

Ez dut azterketan ezkorregia izan nahi, egia baita gizartearen jarrera hobera egiten joan 

zela. Batzuetan aurrerapausoak emanez, eta atzerakadez, baina etenik gabe ETAren 

amaiera arte.  

Bilakaera horren mugarri batzuk aipatuko ditut. 

Arlo politikoan, Ajuria Eneko Ituna, garrantzitsua izan zen, Eusko Jaurlaritzak lidergoa 

hartu zuela esan nahi izan baitzuen, eta alderdi demokratikoak ETAren kontrako 

borrokan inplikatzen zirela. Hala ere, gogora ekarri behar da politikaren arlo honetan, 

atzerakadak eta zatiketak egon zirela, indar demokratikoei eragin zietenak. 

Zatiketa horren adibide adierazgarrienak Fernando Buesaren erailketa ondorengo 

mobilizazioetan adierazitako jarrerak eta Lizarrako Ituna izan ziren. 

Gizartearen multzoak ere bilakaera bat izan zuen erailketen edo bahiketen aurrean, leiho 

itxietatik hasi eta mobilizazio masiboetaraino, adibidez, Ryan, Yoyes, Aldaya, Zamora, 

Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco eta beste kasu batzuen aurrean.  

Aldi berean, gizarte-mugimenduak hazten joan ziren, batez ere laurogeita hamarreko 

hamarkadan. Bakearen Aldeko Koordinakundea, Denon Artean eta beste elkarte 

batzuek irtetera zirikatu zuten jendea, leihoa irekitzera, biktimak entzutera, eta 

elkartasuna agertzera. Xingola urdina, asteroko elkarretaratzeak, horiek dira euskal 

gizartearen erakusgarri onena. 

ETAren eta hura babesten zutenen jarrera ere aldatzen joan zen. Laurogeiko 

hamarkadan indar militarra erakusten bazuten ere, Bidarten ondotik, beste indarkeria 

mota bat hazi zen, askotariko estortsio moduak tartekatzen zituena; erailketen segida 

urritzearekin batera, kale borroka, gizarte-giro jasanezina sortu nahi zuena, harrotu egin 

zen.  

Zuzenbide Estatuko botere guztien ekintzen eta gizarte mobilizazioen indarrez, 2018. 

urtera heldu ginen, eta ETA erakunde terrorista desegin zela ospatu genuen. 
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Lehenago, ordea, Eusko Jaurlaritzako bederatzigarren legegintzaldia igaro behar izan 

genuen; horretan, erantzukizun politikoa genuen pertsona guztiak mehatxaturik izan 

ginen, baina Patxi López Lehendakariak, aldi berean, Eduardo Puelles eraildako polizia 

“gureetako” bat deitu zuen. 

Orain leihoak parez pare irekitzea geratzen zaigu, gogoratzea, eta gertatutakoarekin 

kritikoak izatea, biktimak entzun eta aitortzea, eta gure gizartean basakeria terrorista 

errepikatzea eragotziko duen narrazioa eraikitzea. 

Eta besterik ez, eskerrik asko denoi 


