
 
 
 

GIZA ESKUBIDE ETA BAKE HEZKUNTZAREN  
ELKARTEEN FOROAREN KOMUNIKATUA 

 

Giza Eskubideen eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroaren Zuzendaritza 

Batzordeak egin duen ezohiko bileran honako adierazpena egitea ebatzi du: 

1. Giza Eskubideen eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroa Euskal Autonomia 

Erkidegoko erakundeak osaturiko sarea da. Erakunde hauek pluralak dira 

beraien ideia eta jarduteko moduetan, eta giza eskubideen nahiz bake 

kulturaren balioak partekatzen dituzte. Beraren ikuspegiari dagokionez, 

erreferentea izan nahi du indarkeriarik gabeko kulturaren, bizikidetza 

baketsu eta demokratikoaren eta indarkeria deslegitimatzearen alde egiten 

duen lanagatik. Era berean, oroimen plural eta integratzaile baten 

eraikuntzan lagundu nahi du. 

2. Idearioaren eta euskal gizarteak bizi izan duen indarkeria terroristaren 

arabera, Foroak oso argi adierazi nahi du ETAk eragindako indarkeria 

terroristaren aurka dagoela; izan ere, izua eraginez eta indarkeria erabiliz 

proiektu politiko totalitarioa inposatu nahi izan du. Hori dela eta, lagun 

askok beren oinarrizko eskubideen urraketa jasan dute; horien artean, 

bizitzarako, osotasunerako edota askatasunerako eskubideen urraketa aipa 

daiteke. Ez dago indarkeria terrorista justifikatu dezakeen inolako 

arrazoirik, eta erabat errefusatua, erauzia eta deslegitimatua izan behar du. 

3. Era berean, GALek eragindako indarkeria terroristari ere bere errefusarik 

sendoena adierazi nahi dio Foroak. Ez dago indarkeria terroristarik 

justifikatu dezakeen inolako Estatu arrazoirik. Errefus eta aurkakotasun 

horren barruan BVE, Triple A edo Giza Eskubideak urratu eta gizakien 

aurka indarkeria terrorista erabili duten bestelako talde terroristak ere 

sartu nahi ditugu. 

4. Indar polizialek Euskal Autonomia Erkidegoan bizi izandako indarkeria 

politikoaren ondorioz eragindako Giza Eskubideen urraketen aurka gaude; 

bereziki, indar horiek 1960. eta 1978. urteen bitartean eragindako 

gehiegikeria polizialak eta Giza Eskubideen urraketak gaitzesten ditugu, 

aipatutako garaian gertatutako urraketak zigorgabetasunez egin edota 

oinarrizko bermerik gabe ikertu baitziren. Biktimei ez zitzaien eskaini ez 

zegokien aintzatespena, ez eta erreparazioa ere.  

5. Foro honek bere aintzatespena, laguntza eta elkartasun osoa ematen die 

indarkeria terroristaren eta beraien giza eskubideen urraketaren ondorioz 

bidegabeko sufrimendua jasatera behartuta egon diren biktima guztiei. 

Beste edozein gogoetaz gain, biktima guztiek oroimenerako, justiziarako, 

erreparaziorako eta ez errepikatzearen bermerako eskubide osoa dute, 

urraketak ezin daitezke inolaz ere nahastu, berdindu, alderatu edota 

konpentsatu, ezta jasandako urraketa bakoitzaren larritasuna beste mota 

bateko urraketarekin gutxiagotu ere, eta testuinguru biktimologiko eta 

kriminologiko bakoitzaren desberdintasunak errespetatu behar dira. 

 



 

 

6. Ekainaren 12ko 107/2012ko Dekretuaren bidez Euskal Autonomia 

Erkidegoan 1960. eta 1978. urteen bitartean bizi izan zen motibazio 

politikoko indarkeriaren ondorioz beraien giza eskubideen urraketa sufritu 

izanagatik bidegabeko sufrimenduak jasan dituzten biktimak aitortzeko eta 

erreparaziorako prozedura arautu zen. Balorazio Batzordeak adierazitako 

eskabide teknikoak gehitzeko asmoz, urriaren 16ko 426/2013 Dekretuak 

arestian aipatutako ekainaren 12ko 107/2012 Dekretua aldatu zuen, 

eskatutako baldintza teknikoetara egokituz. Hori horrela, espainiar 

Estatuko Abokatutzak errekurtsoa jarri du Euskal Herriko Epaitegi 

Gorenaren aurrean, beraren ustez 426/2013 Dekretuak Oroimen 

Historikoaren legea urratzen baitu. 

7. Dena dela, prozedurarekin eta zuzenbide gaiekin zerikusia duten alderdiez 

gain, 5. atalean adierazten den moduan, Foroak indarkeria polizialak 

eragindako biktimei ere erreparazio eta aintzatespenerako eskubideak 

aitortzen dizkie. Funtzionarioak pertsonen eskubideen erabileraren aurka 

eta gizartean eragina izateko eragindako indarkeriaren ondorioz beraien 

bizia galdu edota zauri larriak jasan zituzten pertsonak eremu honetako 

biktimatzat hartuko dira. Kanpoan utziko dira indarkeriazko ekintzaren bat 

egiten ari zirela hildakoak edota zauri larriak jasan zituzten pertsonak, 

baita indarkeriazko ekintza baten gauzapena saihestearen edo aurre 

egitearen ondorioz indar polizialek hil edota larriki zauritu zituzten 

pertsonak ere. 

8. Aurreko 5. atalean adierazten denaren arabera, biktima hauek 

aintzatespenerako, egiarako, justiziarako eta erreparaziorako eskubidea 

dute, nazioarteko arautegiak eta estandarrak adierazten dutenaren arabera, 

eta izaera politikoko edota prozedurazko eztabaidek eta auziek ez dituzte 

inolaz ere eskubide goren hauek oztopatu edota gutxitu behar. 

9. Horrexegatik, Foroak, beste edozein ardura edota baldintzaren gainetik, 

aginte publikoak biktima hauei dagozkien eskubideak aintzatestera 

premiatu nahi ditu, beraien onarpena eta erreparazioa Giza Eskubideen 

babes eta sustapenerako nazioarteko ordenamendu eta tresnen nahiz 

indarrean dagoen legeriaren arabera eginez. 

Bilbon, 2014ko ekainaren 20an 



 

Foroa osatzen duten elkarteen zerrenda 

 

1. Berdintasunerako elkarte psikosoziala  AIZAN  

2. ALDARTE, Gay, Lesbiana eta Transexualen arreta zentrua 

3. AMNISTIA INTERNAZIONALA 

4. APSIDE Euskadiko Psikopedagogia Elkartea  

5.  Eusko Ikaskuntza-ren ASMOZ Fundazioa 

6. Euskal Herrian Errefuxiatutako Kolonbiarren Elkatea  

7. BAKEOLA – EDE Fundazioa  

8. "EHGAM-Bizkaia" Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua 

9. Emakumeen Aldeko Elkartea ERALDATZEN 

10.  EUROCAMPUS Kultur Elkartea 

11.  HERRIEN EUROPA Institutua, EuskalFundazioa 

12.  Eskautak Trebeak, EUSKALERRIKO ESKAUTAK 

13. FECAPP, Bizkaiako Familia-Gurasoen eta ikasleen Gurasoen Federazio 

Katolikoa  

14. FERNANDO BUESA Fundazioa 

15.  GERNIKA GOGORATUZ Elkartea 

16. GEUZ Gatazka Eraldatzeko Unibertsitate-Zentroa 

17. GIZAGUNE Fundazioa 
 

18. IKERTZE Kultur Elkartea 

19.  ITAKA ESCOLAPIOS Fundazioa 

20. Haurtzaro eta Gazteriaren aldeko Elkartea, IZAN 

21. LA FUNDACIÓN Elkartea 

22. LEIZAOLA Elkartea 

 

 



 

 

23. LOKARRI, Akordioaren, Kontsultaren eta Berradiskidetzaren aldeko 

Herritarren Sarea 

24. GERNIKAko BAKEAREN MUSEOA Fundazioa 

25.  MUSICOS SOLIDARIOS SIN FRONTERAS Elkartea 

26.  SENDIA, Familiaren Euskal Elkartea  

27. UNESCO ETXEA 

28. UNICEF-Euskal Herriko Batzordea 

29. ZINHEZBA Kultur Elkartea 

 

 


