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1. Sarrera. Txostenaren helburua,
edukia eta denbora-esparrua
7[RVWHQDUHQHGXNLDHWDDJLQGXWDNRODQDUHQMXVWLÀND]LRD
2015. urtearen hasieran Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak Deustuko Unibertsitateko Pedro
Arrupe Giza Eskubideen Institutuari lan hau agindu zion: ETAren mehatxua jaso zuten pertsonek jasandako
bidegabekeria islatu eta aztertzeko txosten bat egitea, hain zuzen ere, hertsapen horretatik babesteko
eskoltaren beharra izan zuten pertsonek jasandako bidegabekeria. Txostena orokorra da, eta intimidazio
terroristak1 askatasuna, bizitza eta eskubideak hertsatu zizkien pertsonen errealitatean sakondu nahi du.
Datu kuantitatiboak (informazio pertsonalik gabekoak) Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak eman ditu eta Pedro
$UUXSH *L]D (VNXELGHHQ ,QVWLWXWXDUHQ LNHUNHWDWDOGHDN NRQÀGHQW]LDOWDVXQ HWD DUGXUD RVR] HUDELOL GLWX 3HUWVRQD
ugarik hartu dute parte, euren borondatez eta zabaltasunez, ikerketarako lekukotzak emanez; horretaz gain, Zaituk
(ETAk mehatxatutako pertsonen elkartea) ere parte hartu du, datu eta lekukotzak bilduz lan hau egin ahal izateko.
Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak lanaren denbora-esparrua 1990etik 2011ra bitartean
mugatu zuen. Jakina da 90eko hamarkadaren lehenengo urteetatik aurrera ETAren estrategia zela
jazarpena hainbat sektoretara zabaltzea, eta geroago sufrimenduaren sozializazioa ideia adierazi zuela.
2011ko urriaren 10ean, ETAk indarkeria terrorista behin betiko geldiaraziko zuela iragarri zuen.
Egindako azterketa Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-esparruaren barruan kokatzen da,
eta, horregatik, datu kuantitatibo hauek Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura
eskolta-operatibo bat jarri zitzaien pertsonei buruzkoak dira.

1.2. Txostenaren edukiak eta egitura
Txostenak jasotzen duen informazioa lan honetarako ezarri diren helburuen arabera egituratu da. Hauek
dira helburuak:
-

ETAk mehatxatu zituen pertsona horiei eragin zitzaien sufrimendu bidegabearen deskripzio
kuantitatibo eta kualitatibo bat eskaintzea.

-

Bi gai hauetan ondorio batzuetara iristea: mehatxuz urratutako giza eskubideen argiketa; eta
halako biktimen erreparazioa.

Helburu horiek betetzeko, ikerketa-taldeak edukien egitura hau garatu:
a) Erabilitako kontzeptuen argiketa terminologikoa. Lan honen ondorioetarako pertsona mehatxatua zer
den zehaztea, bai eta hurrengo txostenetan aztertu beharko liratekeen sufrimendu edo jazarpenindarkerien motak ere.
b) Txostenek hartzen duten denbora-esparruaren testuinguru historikoaren azalpena laburra. 90eko
hamarkada, 1992ko ekitaldiei eginiko mehatxutik Oldartzen txostenera eta sufrimenduaren
sozializazioa ideiara arte. Gure denbora-esparrua bukatzen da ETAk bere jarduera terrorista
amaitutzat jotzeko zuen asmoa iragarri zuenean.
c) Eskura dauden datuen analisia.
Alderdi kuantitatiboa. ETAren mehatxua jasan zuten pertsona-kopurua ematen da, alderdi
GHVEHUGLQHWDQ NURQRORJLNRD JHRJUDÀNRD MDUGXHUDDUORHQ DUDEHUD«  HVNXUDJDUUL GDJRHQ
informazioaren analisian oinarrituta.
Alderdi kualitatiboa. Eskolta edukitzeak eta mehatxatuta bizitzeak berekin dakarren giza
kostuan sakontzen da, zenbait pertsonak beren esperientzia adierazgarria zuzenean kontatuz.
Agerian geratzen da mehatxatutako pertsonen eta haien familien askatasunean eta eguneroko
zereginetan duen eragina.
1 Txosten honekin batera, Ertzaintzarengan ETAk gauzatutako mehatxua islatu eta aztertuko lukeen beste txosten bat eskatu zen.
0RGXHVSH]LÀNRDQHUW]DLQHQNROHNWLERDQHWDKDXHQIDPLOLHWDQJHUWDNDULKRQHQHUDJLQDD]WHUWXEHKDU]XHQLNHUNHWDN%LD]WHUODQDNPRGX
paraleloan egin dira, ikuspegi metologikoa partekatzen dute eta neurri batean osagarriak dira.
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G $QW]HPDQGLUHQJL]DHVNXELGHHQXUUDNHWHQNDOLÀND]LRD$XUUHNRDWDOHWDQD]WHUWXGLUHQGDWXNXDQWLWDWLER
eta kualitatiboen interpretaziotik abiatuta, gertaeren interpretazio juridikoa egitea proposatzen da,
gertaera haiek giza eskubide zehatzen urraketa izan baitziren, eta, gainera, mehatxatutako pertsonek
ez baitzuten inolako baliabide juridikorik eduki eskura beren eskubideen defentsa edo erreparaziorako.
e) Azken gomendioak. ETAk mehatxatutako pertsonek jasan zuten sufrimendu bidegabea arintzen
laguntzen duten erreparazio moralerako iradokizunak.
I $LSDWXWDNRELEOLRJUDÀD

1.3. Metodologia
Adierazi den bezala, azterketa honek ikuspuntu kuantitatibotik eta kualitatibotik aurkezten ditu bildutako
datuak. Alde batetik, ikuspuntu kuantitatiboa erabiltzen da, Euskadin ETAk mehatxatuta zeuden eta eskolta
zuten pertsona-kopurua eta datu horrek denboran izan zuen bilakaera aurkezteko. Denbora-esparrua urte
naturaletan banatu da, eta horrela, ikus daiteke 1990etik 2011ra arte zein urtetan egon ziren pertsona
gehien babestuta. Eskoltaren bidez babestutako pertsonen kolektiboa aldagai hauen arabera aztertu da:
adina, sexua, jarduera profesionala eta bizitokia.
Alderdi kuantitatiboa aztertu ondoren, ikuspuntu kualitatiboa erabili da, banakako elkarrizketen bidez. Elkarrizketa
erdi egituratu horietan, biktimen hizpidea bideratzen da haien hitzaldia mugatu gabe, eta horrela, izan zituzten
esperientziak zehatz-mehatz azaltzeko aukera izan zuten. Datu kuantitatiboetan emandako jarduera profesional
edo lanbide guztietako pertsonen lekukotzak bilatu dira. Biktimek beren bizitzaren lekukotzak partekatzean
izan duten eskuzabaltasuna islatzen dute elkarrizketek, batez ere, askotan gertaera bereziki mingarriak berriro
bizi behar izan dituztela kontuan hartuta. Gure esker-ona eta aintzatespena adierazi nahi dugu berezko lotsari
aurre egiteko eta intimitateko pentsamendu eta sentsazioak agerian uzteko egin duten ahaleginagatik. Biktimen
hitzei esker ezagutu dugu eskolta etengabe eduki beharrak beraien familia eta bizitzetan izan zuen eragina.
Elkarrizketetan agerian geratzen dira pertsona mehatxatuek jasandako sufrimenduaren alderdi batzuk, fenomeno
honen inguruko hausnarketa publikoan aintzat hartu beharko liratekeenak, hain zuzen ere, denbora luzean
hertsapena jasatearen kostu emozionala, larritasun horrek pertsonen osasunean izan dituen eraginak, edo lanaldi
osoan eskolta bat eduki beharragatik pertsona horiek laneratzeko edo lan-merkatuan jarraitzeko izan dituzten
zailtasunak. Jazarpen kronikoak batzuetan familia-egonkortasunari ere eragiten zion, eta sarritan adiskidetasuneta auzo-harremanak ere aldarazi zituen. Bildutako lekukotzek adierazi dutenez, arlo bat (pertsonala, familiakoa
eta lanekoa) ere ez zen mehatxu terroristaren errealitate latzetik kanpo geratu.
Aurkezten ari garen txostenaren azken urrats gisa, lortutako informazioa giza eskubideek ezartzen
duten parametro etiko-juridikoaren arabera ebaluatuko da. Indarreko lege-testuetan (Konstituzioa eta
erreferentziako nazioarteko hitzarmenak barne) jaso eta ETAren hertsapen eta jazarpenaren bidez urratu
ziren printzipio eta eskubideak aztertuko dira.

2&TLPMUBNFIBUYVBEFmOJU[FLPJSJ[QJEF
gisa, lan honen ondorioetarako
Azterlan honen edukiak garatu baino lehen, lan honen ondorioetarako pertsona mehatxatua zer den zehaztu behar
da. ETAren terrorismoaren ardatz bat luzaroan hertsapen mota batzuk gauzatzea izan zen: pertsonen eta haien
ondarearen aurkako erasoak, jazarpena, heriotza mehatxuak edo atentatuak. Hertsapen modu horiei izen hauek
eman zitzaizkien: intentsitate txikiko terrorismoa, aurretiazko biktimazioa edo jazarpen-indarkeria. Beharbada,
azken termino hori da erabiliena intimidazio mota hori izendatzeko. Indarkeria mota horren berezitasunak eta
hura gauzatzeko modu desberdinak direla eta, biktimazioa, edo, bestela esanda, pertsona bat biktima bihurtzeko
prozesua hainbat motatakoa izan daiteke. Bestalde, mehatxu egin zutenen helburuek, hau da, intimidazioak,
borondatea deuseztatzeak eta norberaren bizitza arriskua dagoela jakitearen estresak, nabarmentzen dute
biktima bakoitzak, subjektiboki, bere sufrimendua bideratu eta kudeatu zuela. Ondorioz, indarkeria hori ekiditeko
edo horri aurre hartzeko baliabide desberdinak erabili ziren. Hori dela eta, ezkutuko biktima asko dago2.
2 Gai honi buruz aurretik egindako txostenek ere jaso dute inguruabar hori. Arartekoa, Euskadin terrorismoaren biktimei erakundeen
emandako arreta. Arartekoak Legebiltzarrari egindako txosten berezia, Vitoria-Gasteiz: Herriaren defendatzailea-Defensoría del pueblo,
2009ko ekaina, 495.-501. or.
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Sarritan, biktima ere ez da jabetu biktima dela. Pertsona bati jakinarazten zitzaionean bere izena edo bere
jarduerei buruzko dokumentazioa banda terroristari aurkitutako materialaren artean zegoela, beharbada
une horretara arte ez zekien ETAren jomugan zegoela. Hala ere, norberaren arrastoei hain sakon jarraitu
zietela jakiteak hain larritasun handia eragiten zuen, non pertsona horien bizi-kalitatea izugarri kaltetzen
zen, eta horretarako konponbidea gorabehera, larritasun hori sufrimendu gisa aintzatetsi behar da.
Bestalde, mehatxatuta daudela jakitean, indarkeria mota horren biktimen erreakzioak biktima-kopurua
zenbatzea zailtzen du. Pertsona askok eguneroko zereginekin jarraitzea erabaki zuten, nahiz eta horrek
beren bizitza eta integritatea babesteko neurrien pean bizitzeko ohitura lazgarria ezartzen zien. Hala, prezio
altua ordaindu behar zuten, esaterako, lasai ibiltzeko aukera mugatuta izatea, bai beraiek bai beren familiek.
Beste pertsona batzuk, ordea, egoera pertsonalagatik, denbora-tarte laburrean helbidez aldatu ahal izan
ziren eta ekintza terroristatik ihes egitea, edo, gutxienez, zailtzea erabaki zuten, gehiago itxaron gabe. Ziur
aski pertsona batzuek beren bizitza erabat aldatu behar izan zuten, egoera pertsonalagatik edo familiagatik
beste irtenbiderik ez zutelako, eta jarduerei utzi behar izan zieten pertsona ezagunak ez izateko. Horrek
esan nahi du prezio altua ordaindu behar izan zutela: adierazpen-askatasuna galtzea edo beren nortasuna
modu askean garatu ezin izatea.
7[RVWHQKRQHQRQGRULRHWDUDNRSHUWVRQDPHKDW[DWXHQHUUHDOLWDWHDPRGXREMHNWLERDQNXDQWLÀNDW]HNRLUL]SLGHEDW
hautatu behar izan da. Horrela, pertsona talde batek denboraldi zehatz batean bizi izan zuen errealitate gordina
erakutsiko da. Hautatu den irizpidea hau da: mehatxatutako pertsonei eskolta-sistema jarri beharra ezarri zuen
poliziaren analisia. Irizpide horrek txostenaren edukia mugatzeko ere balio du. Beraz, txosten honetan aztertu
nahi da ETAk mehatxatzeagatik eskolta eduki zuten pertsonen egoera. Irizpide hori erabilita, gure azterlanetik
NDQSR JHUDW]HQ GLUD PHKDW[DWXWD HJRQ ]LUHQ EHVWH SHUWVRQD EDW]XN %DGDNLJX NDOLÀND]LR JHQHULNR KRUUHWDQ
hertsapen modu asko sartzen direla eta beraz, biktimazio modu asko ere bai, ikuspuntu kuantitatibotik modu
objektiboan hartzen zailak direnak. Geroagoko azterlanetan komenigarria eta zilegi da ikertzea, ziur aski beste
metodologiaren bat erabiliz, hertsapen modu desberdinen bidez mehatxatuta egon ziren eta bestelako estrategia
edo baliabideekin egoerari konponbidea jartzen saiatu ziren pertsonek jasandako bidegabekeria.
Beraz, eskolta eduki beharraren datuan oinarrituta, zehaztu behar da errealitate hori iritzi publikoaren aurrean
agertzeko eta aintzat hartu eta arautzeko egokitasuna zenbait erakundek nabarmendu zutela. Gesto por la
Paz eta Elkarri erakundeek adierazpen bateratu bat egin zuten egoera hori salatzeko, eta mehatxatutako
pertsonen eta haien familien askatasunean eta osasunean, eta, oro har, bizikidetza demokratikoan zituen
eraginak azpimarratu nahi izan zituzten.3
-D]DUSHQLQGDUNHULDPLODNDODJXQHNSDLUDW]HQGXWHJXUHKHUULDQ(7$NPHKDW[DWXWDNRSHUWVRQDNGLUD
zenbait kolektibotakoak direlako edo jendaurrean euren ideiak edo konpromiso politikoa adierazten
GXWHODNRHVNROWDUHNLQEL]LEHKDUGXWHQDKLWDH]
 0HKDW[XD LQGDUNHULDPRWD EDW GD JXUH KHUULNLGHDN VHLQDODWX MD]DUUL HWD LVRODWX QDKL GLWXHQ
LQGDUNHULDPRWD 0HKDW[XDN EHOGXUUD HWD QDKLJDEHD VRUW]HQ GX 0HKDW[DWXWD GDJRHQDN EHUH
DVNDWDVXQD PXUUL]WXWD GDXND HWD EHUH LQJXUXDUHNLQ KDUUHPDQDN DOGDWX EHKDU GLWX EHUH EL]LW]D
babesteko.
 -D]DUSHQLQGDUNHULDN PHKDW[DWXWDNR SHUWVRQHQ EHUHQ IDPLOLDUHQ HWD KXUELOHNRHQ NRQWUD H] H]LN
gurea bezalako gizarte plural eta konplexu batean, bizikidetasun demokratikoaren oinarrien kontra ere
egiten du.
Geroago, terrorismoaren biktimak duin bihurtzeari eta haien eskubideei buruzko Balmasedako Adierazpenak
SURSRVDWX]XHQPHKDW[DWXDHWDMD]DUULWDNRDVDUW]HDWHUURULVPRDUHQELNWLPDUHQGHÀQL]LRMXULGLNRDQ+DODEHU
mehatxatutako pertsonaren familiaren sufrimendua ere nabarmendu nahi zuen.4
'HÀQL]LR KRUUHWDQ VDUW]HQ GLUD KHUWVDSHQDUHQ HWD PHKDW[XHQ ELNWLPD GLUHQ SHUWVRQDN (WD ELNWLPDUHQ
KLOGDHJRQ]HLQH]HJRQ ]X]HQHNRVHQLGHDNHUHEDLL]DQHUHDVNRWDQVHQLGHDNELNWLPDELKXUW]HQGLUD
HWDVLQWRPDWRORJLDSVLNRORJLNRDL]DWHQGXWHOHKHQHQJRELNWLPDNMDVDWHQGXHQHJRHUDUHQRQGRULR]HGR
erreakzio moduan.
Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko ekainaren 19ko 4/2008 Legeak Zioen
Azalpenean aipatzen zuen 8. artikuluak biktimen memoriarako eskubidea ezartzen zuela: «0HPRULDOHKHQLN
DEVHQWHHQDHUDLOGDNRHQDEDLQDEDLWDEL]LULNLUWHQGDNRHQD]DXULWXHQDEDKLWXWDNRHQDHVWRUWVLRQDWXWDNRHQD
PHKDW[DWXWDNRHQDHWDKDLHQJX]WLHQIDPLOLDUWHNRHWDODJXQHQD». Lege horren hurrengo xedapen batzuek
mehatxatuta egon diren pertsonak ere sartzen dituzte hartzaileen artean.
3 Gesto por la Paz eta Elkarri, 0DQLÀHVWRFRQMXQWRVREUHODYLROHQFLDGHSHUVHFXFLyQ, 2004ko ekaina, 1. or.
4 ARCO – Colectivo de víctimas del terrorismo en Euskadi, 'HFODUDFLyQVREUHODGLJQLÀFDFLyQ\GHUHFKRVGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR
3ULPHUDVMRUQDGDVGHWUDEDMR&RQVWUX\HQGRXQDQXHYDVROLGDULGDGORVGHUHFKRVGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR 2007ko otsaila, 7. or.
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DUWLNXOXDN OHJH] NRQWUDNRW]DWMRW]HQ GX LQGDUUDUHQ HUDELOHUDHGR HUDELOW]HNR PHKDW[XD KHUULWDUUHQ
artean beldurra zabaltzeko.
DUWLNXOXDNNDOWHPDWHULDODNNRQSRQW]HNRGLUXODJXQW]DNMDVRW]HQGLWXHWDNDOWHKRULHQDUWHDQGDXGH
EAEko gertaera terroristen ondoriozko ondasun higiezin eta higigarrietan eragindakoak. «Ordaindu
DKDO L]DQJR GLUD KDODEHU PHKDW[XSHDQ HGR DUULVNXHJRHUDQ GDXGHQ SHUWVRQD ÀVLNR HGR MXULGLNRHN
VHJXUWDVXQDUUD]RLHQJDWLNRQGDVXQKLJLJDUULHWDQHWDKLJLH]LQHWDQHJLQEHKDUL]DQGLWX]WHQJDVWXDNª
  DUWLNXOXDN H]DUULWDNRDUHQ DUDEHUD ©HNLQW]D WHUURULVWHNLQ ORWXWDNR MD]DUSHQD PHKDW[XD HGR
KHUWVDSHQD MDVDWHQ GXWHQ SHUWVRQD ÀVLNR HGR MXULGLNRHN GLUXODJXQW]D HVNXUDWX DKDO L]DQJR GXWH
beren etxebizitzetan, establezimenduetan eta ibilgailuetan segurtasun-sistema egokiak instalatzeak
dakartzan gastuak ordaintzeko».

Gai horretan gehiago sakontzeko asmoz, Terrorismoaren Biktimen Aitorpenerako eta Babes Integralerako
irailaren 22ko 29/2011 Legeak, neurri hau sartu zuen bere helburuak lortzeko ezarri beharreko neurrien
artean: talde terroristen eta haien inguruaren mehatxua eta hertsapena jasan duten pertsonak aintzatestea
HWDODJXQW]HDDUWLNXOXDNPHKDW[DWXWDNRSHUWVRQDKRQHODGHÀQLWX]XHQHUDNXQGHWHUURULVWHQ]X]HQHNR
mehatxua edo hertsapena behin eta berriz jasan duela egiaztatzen duen pertsona.

3. Azterlanaren esparru
kronologikoaren aipamen laburra
(1990-2011)
Txosten honen denbora-esparrua 1990etik 2011ra artekoa da. Ausazko hautaketa horren arrazoia da urte
horietarako datu gehiago daudela aurreko hamarkadetarako baino. Horregatik, beharrezkoa da azterlanean
sakontzea, hartzen duen denbora-tartearen aurretik izan ziren gertaerak argitzen dituzten materialak eta
lekukotzak iritzi publikoari aurkezteko.
Era honetako lan bat egiteko beharrezkoa da esparru kronologikoa zehaztea, ikertzen ditugun gertakariek
sarritan ez baitute hasierako data zehatzik. Nola nahi ere, 90eko hamarkadan hasten den denbora-tarteari
buruzko datu gehiago daude eskura, aurreko urteetakoak baino. Izan ere, aurrerago azalduko den bezala,
gizarte-eremu desberdinetara hedatu zen ETAren atentatuen estrategia (sufrimenduaren sozializazioa
izenez ezaguna) eta kale borrokaren aldeko apustua direla eta, terrorismoaren mehatxuaren aurkako
babes-mekanismoak areagotu eta gehiago hedatu behar izan ziren. Horrek esan nahi du lan honen aurreko
urteetan ETAren mehatxutik babestu beharra izan zuten pertsonei buruzko ikerketa oraindik egin gabe
dagoela, eta, ziur aski, ikuspuntu metodologiko desberdin batekin egin beharko litzatekeela, kontuan hartuta
datu kuantitatiboak eskuratzeko zailtasun handiagoa dagoela.
Aipatutako urteetan gertaera garrantzitsuak izan ziren. Aldian aldiko dinamikak kontuan hartzea oso
erabilgarria da datuek erakusten dituzten joerak azaltzeko. Helburu horrekin, analisiaren denbora-tartea lau
zatitan banatu da, bakoitzaren ezaugarri berezien arabera.

1990-1995. Aurreko hamarkadan Aljerren izan ziren Espainiako Gobernuaren eta ETAren arteko
elkarrizketek porrot egin zutela eta, 90eko hamarkadaren hasieran erakunde terroristak areagotu egin
zuen estatuaren aurkako erasoa. Bazirudien terrorismoaren jardueraren helburua 1992ko nazioarteko
ekitaldi garrantzitsuak zapuztea zela. (Adibidez, 1991. urtea bereziki gogorra izan zen: 46 hildako eta
149 indarkeria-ekintza, 1990ean baino % 19,25 gehiago). ETA Irurtzun-Andoain autobiaren aurka zegoen
(Leitzarango autobia), eta autobia horren eraikuntzarekin zerikusia zuten enpresak ETAren jomugan zeuden.
Hala ere, 1992ko martxoaren 2an, Bidarten, ETAk kolpe gogorra jaso zuen bere aurkako operazioan
goi-karguak atxilotu zituztenean. ETAren ahultasuna bat dator HBn gertatzen ari ziren barne eztabaidekin;
Ajuria Eneako Itunak eragin zuen isolamendua gainditzen lagunduko zuen estrategia bat argitu nahi zuten
eztabaida horietan. Garrantzi handiko zenbait agirik aldi horren amaiera ezarri zuten. 1995ean HBk Oldartzen
txostena onetsi zuen eta bertan adierazten zen esku hartzeko ildoa egokitu beharra zutela. Sufrimenduaren
sozializazioaren kontzeptua ez da aipatzen, baina, garai hartan, gutxi gorabehera, jazarpen indarkeriaren
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estrategiak oro har gauzatzen hasi ziren. Zuzen 79 barne-argitalpenetik ondorioztatzen da ETAk PP eta
PSOEko politikarien aurkako atentatuak egiteko erabakia hartu zuela. KASen Karramarro txostenak kale
ERUURND(]NHU$EHUW]DOHDUHQORUSHQKDQGLHQDEH]DODGHÀQLWX]XHQ

1995-1998. Ardanza lehendakariak aitortzen du kale borrokak gainditu egin zuela prebentziorako eta
defentsarako mekanismoek zuten erantzuteko ahalmena (1995. urtean, 365 egunetatik 136 egunetan
izan ziren kale borrokako ekintzak5). Urte horietan, datu kuantitatiboen arabera ETAk estigmatizatu zituen
hiru kolektibok atentatuak izan zituzten, eta horrek oihartzun handia izan zuen iritzi publikoan. Lehenik,
enpresaburuak; Julio Iglesias Zamora eta José María Aldaia enpresarioen bahiketak nabarmendu behar
dira. ADEGIk parte-hartze aktiboa izan zuen horren salaketan, eta, horregatik, mehatxu argiak jaso zituen.
Bigarrenik, espetxeetako funtzionarioak; profesional horien aurkako atentatuetan hildakoak egon ziren
eta José Antonio Ortega Lararen bahiketa luzea. Hirugarrenik, udal hautetsiak; Miguel Ángel Blancoren
bahiketa eta hilketaren ondoren, Gobernuan zegoen Partido Popularraren zinegotzien aurkako atentatuak
egin ziren Euskadiko udalerrietan. Hautetsi horietako batzuek uko egin zioten eskolta izateari, eguneroko
bizimoduarekin bateraezina zela uste baitzuten. 1998ko irailaren 14an, ETAk alde bakarreko, erabateko eta
mugarik gabeko su-etena iragarri zuen.
1999-2005. Su-etenak 438 egun iraun zuen, eta su-etena indarrean egon zen bitartean elkarrizketak egon
ziren Espainiako Gobernuko ordezkarien eta ETAren artean. PSE eta PPko buruzagi eta hautetsien aurkako
atentatu gehiago egon ziren. Bestalde, hildakoak egon ziren ETAk mehatxatutako jarduera-arloetako pertsona
adierazgarrien aurkako atentatuetan (prentsan, José Luis López de Lacalle, Santiago Oleaga; enpresaburuak:
José Luis Korta; botere judizialean, José María Lidón; Ertzaintzan, Ana Isabel Arostegui eta Javier Mijangos).
2000ko abenduaren 8an, Askatasunaren aldeko eta Terrorismoaren aurkako Ituna izenpetu zen, eta horren
ondoren, Alderdi Politikoen 6/2000 Lege Organikoa onartu zen. ETAren aurkako beste erasoaldi gogor bat
izan zen Mikel Antza eta Soledad Iparragirreren atxiloketa. Diputatuen Kongresuak Gobernuaren eta ETAren
arteko elkarrizketak baldintza batzuekin proposatzeko mozio bat onartu zuen. 2005eko ekainean, ETAk
hautetsi publikoetarako su-etena iragarri zuen. Euskadin 956 pertsonak zeukaten mota bateko edo besteko
eskolta. 2006. urtean Segurtasun Sailak 62 milioi euroko aurrekontu-partida zuen gai horretarako. 6

2006-2011. Espainiako Gobernuko ordezkarien eta ETAren arteko kontaktu gehiago egon ziren. 2006ko
martxoaren 22an ETAk su-eten mugagabea iragarri zuen, eta abenduaren 30ean Barajas aireportuko T4
terminalean egin zuen atentatu mortalak amaiera eman zion su-etenari. 2007ko ekainaren 6an ETAk su-eten
mugagabearen amaiera iragarri zuen. Pertsona ugarik eskolta eduki behar zutela ikusi eta berriro abiarazi zen
eskolta sistema. ETA AHTren proiektuaren aurka azaldu zen eta atentatuak egin zituen proiektuarekin zerikusia
zuten pertsona ezagunen eta enpresa kontratisten aurka. 2010eko martxoaren 29an Brian Currin-en “Bruselako
Adierazpena”-ren aurkezpen publikoa egin zen. 2011ko urtarrilaren 10ean ETAk su-eten iraunkorra, orokorra
eta egiaztagarria iragarri zuen, eta urte horretako urriaren 20an indarkeria terroristaren amaiera jakinarazi zuen.

4. Datuen aurkezpena
4.1. Datu kuantitatiboen azterketa
Hurrengo orrialdeetan aurkezten den informazioak elementu kuantitatiboak erakutsi nahi ditu, 1990. eta
201. urteen bitartean eskolta-zerbitzuaren beharra izan zuten mehatxatutako pertsonen errealitateari buruz.
Datu horiek Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Segurtasun Sailburuordetzak emandako informaziotik
hartu dira. Bide batez, azpimarratu nahi dugu Segurtasun Sailburuordetza ahalik eta gehien laguntzeko
SUHVW HJRQ GHOD HWD EHUDUHQ HONDUODQD H]LQEHVWHNRD L]DQ GHOD D]WHUODQ KDX HJLWHNR 7DXOD HWD JUDÀNRDN
azterlan hau egin duen ikerketa-taldeak prestatu ditu, eta modu erraz eta argi batean erakutsi nahi dute urte
haietako gertakarien irudi globala.
Bildu eta orrialde hauetan aurkezten den informazioa ikerketa-taldeari emandako dokumentazioan
RLQDUULWXWD GDJR NRQÀGHQW]LDOWDVXQ RVR] HUDELOL GD  ,QIRUPD]LR KRUUHWDQ HPDWHQ GD HWLN UD
5 Azurmendi, José Félix; (7$GHSULQFLSLRDÀQ&UyQLFDGRFXPHQWDGDGHXQUHODWR. Donostia: ttarttalo, 2014, 246. or.
6 Datu hori hemen ikus daiteke: Pérez, Kepa; /DYLROHQFLDGHSHUVHFXFLyQHQ(XVNDGL, Bilbo: ADDH eta Eusko Jaurlaritza, 2005, 13. or.
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ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (1990-2011)

Ertzaintzak eskoltaren bidez eta modu etengabean babestu zituen pertsonen zerrenda. Zerrenda horrek ez
zeukan inolako datu pertsonalik ikerketa-taldeari eman zitzaionean, eta informazio hau ematen da: sexua,
jaiotza-urtea, jaioterria, lanbidea eta kargua (eskoltaren babes-sistema ezartzeko arrazoi nagusia).
Osagarri moduan, txosten honen amaieran, 1. eta 2. eranskinetan, dokumentazio interesgarria ematen
da ETAren mehatxuaren irismen kuantitatiboa neurtzeko. Hain zuzen ere, talde terroristari aurkitutako
dokumentazioan agertzen ziren datu pertsonalei buruzko pertsonen kopurua ematen da, elaborazio-maila
desberdinekin (1. eranskina), bai eta Ertzaintzak pertsonei eman zien arrisku-mailen zerrenda ere, pertsona
bakoitzari zegokion mehatxatutako kolektiboaren arabera.(2. eranskina).
(VNROWD GXWHQ SHUWVRQHL EXUX]NR LQIRUPD]LRD VDLONDWX GD HOHPHQWX GHPRJUDÀNRHQ DUDEHUD HWD HVNROWD
edukitzeak denboran duen eraginaren arabera. Lehenengo kasuan, datuak sexuaren, jaiotza-urtearen
eta jaioterriaren arabera sailkatu dira. Bigarrenik, dokumentazioan jasotzen da zenbat urtetan eduki duten
eskolta eta zein urtetan, zehatz-mehatz, eduki duten babes hori. Informazio hori esparru edo kolektiboen
arabera sailkatuta ematen da. Atal kuantitatibo horren amaieran bi taula daude (4 eta 5), eta informazio osoa
ematen dute eskolta bidezko babes-sistemak denboran zehar izan duen eraginari buruz.

Datu kuantitatibo orokorrak
Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura, eskolta-operatibo baten bidez
babestutako pertsona-kopurua

1.619

Azterketa honek aztertzen duen denbora-esparruan, EAEn eskolta-operatibo baten bidez
babestu behar izandako pertsona-kopuruaren estimazioa

3.300

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuekin egindakoa7

 (VNROWD ]HXNDWHQ SHUWVRQD PHKDW[DWXHQ VDLONDSHQD HOHPHQWX GHPRJUDÀNRHQ
arabera (1990-2011)
Guztira, 1.619 pertsonak jaso behar izan dute babesa eskolta sistemaren bidez, Euskal Autonomia
Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura. Pertsona-kopuru hori sexuaren arabera sailkatuta, 1. taulan eta
JUDÀNRDQLNXVWHQGHQPRGXDQHPDNXPHDNEDLQRJL]RQJHKLDJRNHGXNLGXWHHVNROWDL]DQHUHHVNROWD
zeukaten pertsonen bi heren gizonak ziren. Hain zuzen ere, % 65,78 gizonak ziren eta % 34,22 emakumeak.

1. taula. Sexuaren araberako banaketa

Sexua

Pertsona-kopurua

Gizonezkoak

1.065

Emakumeak

554

Guztira

JUDÀNRD6H[XDUHQDUDEHUDNREDQDNHWD

1.619

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuekin egindakoa

Informazio hori eskolta zeukaten pertsonen adinaren datuekin erkatzen bada, ikus daiteke gizon eta
emakumeen arteko aldea nabarmenagoa dela adintsuenen artean, 2. taulak erakusten duenez. Eskolta
zeukaten pertsona mehatxatuen kopurua eta portzentajea biztanleriaren azken segmentuetan orekatuagoa
eta antzekoagoa da, lehenengo segmentuetan baino.
(VNROWDUHNLQEDEHVWX]LUHQSHUWVRQDJX]WLHQNRSXUXDULEXUX]6HJXUWDVXQ6DLOHDQHUUHJLVWURRÀ]LDOLNH]GDJRHQH]HVWLPD]LRDHJLWHNR
segurtasunaren arloko ardura duten erakunde publikoen (Segurtasun Sailaren eta Barne Ministerioaren) artean dagoen akordio bat
baliatu da, zeinak segurtasun-indarrek zein enpresa pribatuek egindako eskolta-operatiboek eragindako erantzukizunak eta gastuak modu
ekitatiboan banatzeko helburua baitu.
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Adinaren informazioa (jaiotza-urtea) 5 urteko segmentuetan taldekatu da (azken bi taldeak izan ezik),
aztertzen ari garen gertakariak belaunaldi desberdinetan zer eragin eduki duen jakiteko. Oro har, baiezta
daiteke eskoltarekin bizi izatea ez dagokiola adin tarte zehatz bati, aitzitik, biztanleriaren esparru guztietara
zabaltzen da; dena den, egia da biztanleriaren talde batzuetan handiagoa dela eskolta duten pertsonen
portzentajea, hain zuzen ere, 1942. eta 1971. urteen bitartean jaiotakoen taldean.
Bestalde, adinean aurrera egin ahala, oreka handiagoa dago emakume eta gizonen artean, ziur aski,
gizarte-aldaketengatik, esaterako, laneratzeko berdintasun handiagoa gizon eta emakumeen artean.

2. taula. Jaiotza-urtearen eta sexuaren araberako banaketa

Jaiotza-urtea

Gizon-kopurua

Emakume-kopurua

Guztira

1922-1927

4

0

4

1928-1931

17

1

18

1932-1937

30

4

34

1938-1941

51

15

66

1942-1947

91

26

117

1948-1951

150

46

196

1952-1957

165

45

210

1958-1961

148

75

223

1962-1967

138

80

218

1968-1971

81

88

169

1972-1977

57

63

120

1978-1982

29

15

44

1983-1989

5

4

9

Daturik gabe

99

92

191

Guztira

1.065

554

9

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuekin egindakoa

10

JUDÀNRD-DLRW]DXUWHDUHQDUDEHUDNREDQDNHWDRVRD SRUW]HQWDMHDN

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren
datuekin egindakoa

JUDÀNRD*L]RQHQEDQDNHWDMDLRW]DXUWHDUHQDUDEHUD SRUW]HQWDMHDN

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren
datuekin egindakoa

JUDÀNRD(PDNXPHHQEDQDNHWDMDLRW]DXUWHDUHQDUDEHUD SRUW]HQWDMHDN

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren
datuekin egindakoa

11

Eskolta duten pertsona mehatxatuen jaiotza-datari buruzko datuek, sexuari eta adinari buruzko datuek
EH]DOD[HH]GXWHH]HUDLSDJDUULULNDGLHUD]WHQWDXODQHWDJUDÀNRDQLNXVGDLWHNHHQH]SRUW]HQWDMHHQ
banaketa eta biztanleria osoarena antzekoak dira, eskolta duten pertsonen portzentajerik handiena Bizkaian
baitago (% 38,17); bigarrena Gipuzkoa da (% 29,15) eta Araba azkena (guztiaren % 17,7). Aipagarriena da
gertakariak antzeko eragina izan zuela lurralde historiko guztietan. Ikerketa-taldeari eman zaion informazioan
ez dago pertsona horien bizitokiari buruzko daturik. Datu hori eskuratzea interesgarria izan liteke geroagoko
azterlanetarako, gertakariak gehien eragiten dituen eremuen mapa bat egiteko, datuek halaxe erakutsiko
balute.
3. taula. Jaioterriaren araberako banaketa

Probintzia

Emakumeak

Gizonezkoak

Guztizkoak

Bizkaia

226

392

618

Gipuzkoa

146

326

472

Araba

78

210

288

Bestelakoak

14

30

44

Daturik gabe

90

107

197

Guztizkoak

554

1.065

1.619

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuekin egindakoa

JUDÀNRD-DLRWHUULDUHQDUDEHUDNREDQDNHWDRVRD SRUW]HQWDMHDN

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren
datuekin egindakoa
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JUDÀNRD*L]RQH]NRHQEDQDNHWDMDLRWHUULDUHQDUDEHUD SRUW]HQWDMHDN

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren
datuekin egindakoa

JUDÀNRD(PDNXPH]NRHQEDQDNHWDMDLRWHUULDUHQDUDEHUD SRUW]HQWDMHDN

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren
datuekin egindakoa

4.1.2. Eskolta duten pertsona mehatxatuak denbora-tartearen (urteak eta urte-kopurua)
eta eremuen arabera
Eskolta duten pertsona mehatxatuei buruzko informazioak beste datu bat ematen du: eskolta edukitzeak
pertsona horien bizitzan zehar duen denbora-eragina. Lehenengo datua da pertsona horiek zenbat urtez
EL]LL]DQ]LUHQHVNROWDUHNLQHWDRQGRULRDJUDÀNRDQLNXVGDLWHNHHWDXUWHELWDUWHDQ3HUWVRQDKRULHQ
bi heren baino gehiagok (1.124 pertsona) 1 eta 5 urte bitartean eduki zuten eskolta, eta bosten batek (307
pertsona) 10 urtez, gutxi gorabehera. Aipatu beharrekoa da 5 pertsonak, gutxienez, eskolta eduki zutela
txosten honek hartzen duen ia-ia denboraldi osoan (20 urte edo gehiago).
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JUDÀNRD3HUWVRQDPHKDW[DWXDNHVNROWDHGXNLGXWHQXUWHNRSXUXDUHQDUDEHUD NRSXUXRURNRUUDN

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuekin egindakoa

Eskolta duten pertsona guztien eredua nahiko antzekoa da, eskolta izan duten urteen kopuruari begira.
Baina urte-tarteei zehatz begiratzen badiegu, ezaugarri berezi batzuk antzeman daitezke, mehatxatutako
SHUWVRQDUHQ NROHNWLERDUHQ DUDEHUD  JUDÀNRDQ DGLELGH] MDVRWD GDJRHQH] DOGHUGL SROLWLNRHL HGR NDUJX
publikoei lotutako kolektiborik handiena da eta eredu bereziena duena; izan ere, eskolta izan duten urteetan
kopuruek gora eta behera egiten dute; gainerako kolektiboetan, ordea, joera oso antzekoa da urteetan
zehar. Kolektibo hori edo, zati bat, behintzat, aldi baterako da, eta baliteke hori joeraren azalpena izatea.

JUDÀNRD0HKDW[DWXWDNRSHUWVRQDNDUORDUHQDUDEHUDHWDHVNROWDHGXNLGXWHQXUWHNRSXUXD

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuekin egindakoa
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(VNROWDHGXNLGXWHQSHUWVRQDPHKDW[DWXDNXUWHNRSXUXDUHQHWDDUORHQDUDEHUD
Eskolta eduki duten pertsona mehatxatuen egoera argiago ikusi eta osatzeko lagungarria da ikustea
SHUWVRQD KRULHQ NRSXUXDN XUWHHWDQ ]HKDU L]DQ GXHQ HEROX]LRD  JUDÀNRDN HUDNXVWHQ GX XUWH KRULHWDQ
eskolta izan zuten pertsonen kopuruaren bilakaera osoa. Lehenengo eta behin, 1998an hasi zen gora
egiten eskolta zuten pertsonen kopurua, eta 2003an goia jo zuen, alderdi politikoen 6/2002 Legea onartu
ondoren eta 2005eko su-etenaren aurretik (une hartan apur bat behera egin zuen eskolta zuten pertsonen
kopuruak). Su-etena amaituta, eskolta zeukaten pertsonen kopuruak gora egiten jarraitu zuen 2010era arte
(826 pertsonak zeukaten eskolta).

JUDÀNRD(VNROWD]HXNDWHQSHUWVRQDPHKDW[DWXHQNRSXUXDXUWHDUHQDUDEHUD NRSXUXRVRDN

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuekin egindakoa

JUDÀNRDQEH]DOD[HGDWXDNDUORNDEDQDNDW]HDQxDEDUGXUDNDQW]HPDWHQGLUDNROHNWLERKRULHQMRHUHWDQ
Kargu politikoen edo alderdi politikoren bati lotutako pertsonen kasuan, joerak goia jo zuen 2003. eta 2007.
urteetan, eta 2009tik aurrera joera egonkortu egin zen (500 pertsona baino gehiagok zeukaten eskolta).
Enpresaburuen kasuan, goranzko joera 2007an hasi zen; urte horretan pertsona-kopurua aurreko urtekoaren
bikoitza zen, eta kopururik handiena 2009an izan zen (105 pertsonak zeukaten eskolta). Bi kolektiboetan
ikusten da ETAren su-etenen amaierak haien bizitzetan duen eragina.
Zenbait berezitasun duen hirugarren kolektiboa justizia-administrazioa da. Eskolta zeukaten pertsonen
kopurua 2000. urtean gora egiten hasi zen, eta 2002. urtean 100 pertsona baino gehiago ziren: kopuru hori
2010. urtera arte mantendu da, gutxi gorabehera. Eskolta zeukaten pertsonen kopururik handiena (185
pertsona) 2008. urtean izan zen.
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JUDÀNRD(VNROWD]HXNDWHQSHUWVRQHQNRSXUXDXUWHDUHQDUDEHUD DUORND

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren datuekin egindakoa

4. taula. Eskolta zeukaten pertsona mehatxatuen kopurua arloka eta eskolta eduki duten
urte-kopuruaren arabera banatuta
Urte-kopurua
JUSTIZIAADMINISTRAZIOA

0

5

6

7

8

GIZONA

1 33 27 17 18 10

5

1

4

4

6 11

6

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

EMAKUMEA

0 54 46 27 17 15

5

8

2

5

8

6

5

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0 19 30 35 15

4

2

3

2

4

1

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMAKUMEA

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GIZONA

0

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EMAKUMEA

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 109 77 76 36 71 22 22 16 53 21 46 33 19

2

0

1

1

1

0

1

2

2

0 45 31 35 22 62

5

9 10 21

6 28 18

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12 12

8

3

0

5

4

6

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 34 34 12 13

6

2

8

4

2

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 26

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 339 269 218 126 172 47 55 44 90 48 104 65 28

2

1

2

1

1

0

1

2

2

GIZONA

1

2

3

4

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ENPRESABURUAK
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4.2. Datu kuantitatiboen azterketa
Azterlan hau egiteko metodologia mistoaren zati gisa, elkarrizketak egin zitzaizkien ETAren mehatxua
zuzenean jasan zuten zenbait pertsonari, bai hertsapen hori jasateagatik eskolta zerbitzua behar zutelako
bai senideren bat egoera horretan zeukatelako. Ikuspuntu kualitatibotik sakondu da izandako esperientzian
eta sufrimenduaren alderdi subjektiboetan, datu kuantitatiboen bitartez ezin baita horrelako ikerketa sakonik
egin. Datu kualitatibo horiei esker benetako ikuspegia ematen da, garai hartan mehatxatutako pertsonen
EL]LW]DHWDLQWHJULWDWHÀVLNRD]DLQGXHWDEDEHVWHQ]LWXHQHVNROWDEDWHNLQEL]LEHKDUL]DWHDJDWLNXUUDWX]LUHQ
eskubideen inguruan.
15 elkarrizketa egin ziren galdetegi erdi egituratu batean oinarrituta, eta horrela, elkarrizketa gai garrantzitsu
batzuen inguruan antolatu zen, pertsonen erantzunak mugatu gabe eta testigantzak nahi zuten moduan
garatuz. Ikerketa honetan parte hartu duten pertsona batzuek adierazi dute ez dutela beren izen-abizenak
aipatzea nahi, eta ikerketa honen egileok zorrotz bete dugu hori, anonimotasuna gordetzeko. Horregatik,
ODQ KRQHWDQ HPDWHQ GLUHQ WHVWLJDQW]DN HONDUUL]NHWDWXDUHQ SURÀO JHQHULNRDUHNLQ LGHQWLÀNDW]HD HUDEDNL GD
eta, irizpide bakar bati eusteko, horrela jokatuko da pertsona guztiekin, identitatea emateko arazorik ez
zutela adierazi zein ez. Gure iritziz, horrela gehiago nabarmenduko dugu testigantzaren edukia, egilearen
identitatea baino. Zenbaitetan, apur bat aldatu behar izan dugu hitzez hitzeko testigantzaren bat,
DQRQLPRWDVXQHDQHJRQQDKL]XWHQSHUWVRQHQLGHQWLWDWHDDJHULDQXW]LDKDO]XWHQDLSDPHQJHRJUDÀNRDNHGR
pertsonalak ezabatzeko.
Ikerketa honetan borondatez eta eskuzabaltasunez parte hartu duten pertsonei beren bizipenak gogoratu
eta sentitzen dituzten moduan kontatzeko eskatu zaie. Beraz, haien ikuspuntutik, guri ariketa subjektiboa
helarazten zaigu, guk gogoeta egin dezagun. “Gogoratzen saiatzeko” prozesu honetan “historia egiten”
laguntzen dugu, hau da, kontakizun kolektibo bat egiten. Xabier Etxebarriak laburbildu zuen moduan,
WHVWLJDQW]DHVSD]LRSXEOLNRDQDGLHUD]LWDNRPHPRULDJLVDLNXVLEHKDUGDKHUULWDUUHNHQW]XWHNRHJLQGDNRD
HGR HUDELOHUD GHVEHUGLQHWDUDNR DJLULDUW[LER LUHNL ELKXUW]HNR HGR SUR]HVX MXGL]LDO EDWHUDNR IURJDJLUL
ELKXUW]HNRHGREDNHKH]NXQW]DNRSUR]HVXHWDQHUDELOW]HNo8. Hurrengo kapituluan egingo den bezala, lan
honen helburua da kolaboratzaileek kontatutako prozesuan izan diren eskubideen urraketak antzematea,
aztertu diren datu kuantitatiboen bidez ere antzeman ondoren.
Lortutako informazioa zenbait gai-multzotan banatu da; multzo horiek elkarrizketetan azaldutako ideiak eta
bizipen nagusiak jasotzen dituzte.

8 Etxebarria, Xabier; 'LQiPLFDVGHODPHPRULD\YtFWLPDVGHOWHUURULVPR, Bilboo: Parrilla, 2007, 60-61. or.
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4.2.1. Mehatxua ulertzea eta ez ulertzea, eta mehatxuaren adierazpenak: hertsapena, jazarpena eta intimidazioa.
4.2.2. Mehatxatutako bizitzaren egunerokoa, autobabesetik eskoltaren operatibora.
4.2.3. Bidegabeko egoeraren ondorioak.
$VNDWDVXQDHWDLQWLPLWDWHDJDOW]HDJDWLNRUGDLQGXEHKDUUHNRD
0HKDW[DWXWDNRSHUWVRQDODQHUDW]HNR]DLOWDVXQDN
$XUUHUDHJLWHQODJXQW]HQGXWHQHOHPHQWXDNIDPLOLDHWDODJXQDN LUDED]LWDNRDNQDKL]JDOGXWDNRDN 
-D]DUSHQDNJL]DUWHDQGXHQRQGRULRDHVNROWDGXHQSHUWVRQDUHQHVWLJPDWL]D]LRD
(VNROWDQDKLNRDH]GHQHDQ0HKDW[XDJDX]DW]HDKDODHWDJX]WL]HUH
-DVDQGDNRODUULWDVXQDUHQNRVWXVDLKHVWH]LQD7UDXPDRVWHNRHVWUHVD
4.2.4. Jasandako bidegabekeriaren kontzientzia eta memoria partekatzeko beharra.

-DUUDLDQHUDNXVWHQGHQWDXODQ]HUUHQGDWXHWDLGHQWLÀNDW]HQGLUDDQDOLVLNXDOLWDWLERKRQHWDQEHUHQWHVWLJDQW]D
emanez lagundu zuten pertsonak.
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Laguntzailea

Jarduera-arloa

Sexua

,GHQWLÀNDW]DLOHD

1. elkarrizketatua

Udal-kargu hautetsia

Emakumezkoa

E1CEM

2. elkarrizketatua

Enpresaburua

Gizonezkoa

E2EMP

3. elkarrizketatua

Botere judiziala

Gizonezkoa

E3PJ

4. elkarrizketatua

Espetxeetako funtzionarioa

Gizonezkoa

E4FP

5. elkarrizketatua

Mehatxatutako udal-kargu
hautetsi baten senidea

Emakumezkoa

E5F

6. elkarrizketatua

Unibertsitateko irakaslea

Gizonezkoa

E6PU

7. elkarrizketatua

Udal-kargu hautetsia

Gizonezkoa

E7CEM

8. elkarrizketatua

Botere judiziala

Gizonezkoa

E8PJ

9. elkarrizketatua

Udal-kargu hautetsia

Emakumezkoa

E9CEM

10. elkarrizketatua

Udal-kargu hautetsia

Gizonezkoa

E10CEM

11. elkarrizketatua

Hedabideak

Gizonezkoa

E11MC

12. elkarrizketatua

Unibertsitateko irakaslea

Gizonezkoa

E12PU

13. elkarrizketatua

Botere judiziala

Emakumezkoa

E13PJ

14. elkarrizketatua

Mehatxatutako udal-kargu
hautetsi baten senidea

Emakumezkoa

E14F

15. elkarrizketatua

Kazetaria

Gizonezkoa

E15P

ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (1990-2011)

4.2.1. Mehatxua ulertzea eta ez ulertzea, eta mehatxuaren adierazpenak: hertsapena,
jazarpena eta intimidazioa
Elkarrizketatu guztiek ezaugarri nagusi bat dute: denek erabaki zuten, une zehatz batean eta bokazioz,
lanbide bati ekitea, edo beren udalerriaren alde lan egitea beren pentsaera ideologikoan oinarrituta.
2LQDUUL]NRKDXWXKRULHQRQGRULR]KDLHQLQWHJULWDWHÀVLNRDHWDDUHJHKLDJRKDLHQEL]LW]DHUHDUULVNXDQHJRQ
zen. Pertsona bakoitzaren ingurunea desberdina zen eta kasu batzuetan, bide bat hautatzeak ezinbestean
eragiten zuen haien burua nabarmentzea, bai eta bazterkeria-egoeran egotea eta erasoak jasatea ere.
Jarraian testigantza batzuk emango ditugu; horietan, agerian geratzen da elkarrizketatuek soil-soilik beren
jarduera politikoagatik edo lanbideagatik jasan zituzten intimidazioen errealitate gordina. Pertsona horiek
azaldu zutenaren arabera, oso garai latza izan zen bizitza pertsonalean, eta horrek ulertarazi zien zein zaila
izango zen beraientzat bizimodu segurua eta nolabait anonimoa izatea.
8GDODUHQHUDNHWDHNLWDOGLDQL]DQ]HQ]LQHJRW]LHQDXUNDNROHKHQHQJRJHUWDHUDERUWLW]DSHUWVRQD
LQJXUX]HXGHQRVRNRELONXUHQDUHWRDQHWDVDUELGHHWDQXGDOWDOGHSROLWLNRHQDXUNDNROHORDNRLKXNDW]HQ
 (UDVRHJLQ]LJXWHQDVWLQGXHWDLUDLQGXJLQWX]WHQREMHNWXDNERWD]L]NLJXWHQ8GDOW]DLQDNH]]LUHQ
JDL MHQGHW]D KXUD JHOGLDUD]WHNR HWD SUHVLGHQWHDUHQ PDKDLUD HWD ]LQHJRW]LHQ HVHUOHNXHWDUD KXUELOW]HD
oztopatzeko. (E7CEM)
1LUHMDLRWHUULUDEL]LW]HUDLW]XOLQLQW]HQ « (JXQEDWHDQSDUNHDQQHQJRHQDODEDUHNLQHVNROWDDSXU
EDWXUUXQDJR]HJRHQHWDRUGXDQKRJHLHGRKRJHLWDERVWXUWH H]GDNLWDGLQD LQJXUXNREL]SDKLUXPXWLO
DJHUWX HWD KDX HVDQ ]LGDWHQ ´%DGDNLJX KHPHQ ]DXGHOD NRQWX] LELOL ]X ]HODWDW]HQ DULW]HQ JDUD HWDµ
-XVWL]LD$X]LWHJL *RUHQDUL HWD (UW]DLQW]DUL MDNLQDUD]L RQGRUHQ EHVWH HVNROWD EDW JHKLDJR MDUUL ]LGDWHQ
KHUULDQRVRH]DJXQDQDL]HODNR (E13PJ)
Beste kasu batzuetan, bizitzaren aurkako mehatxuaren kontzientzia bat-batean hartu zuten. Mehatxuak
H]DXJDUUL ]HKDW]DN ]LWXHQ DUOR JHRJUDÀNRDUL GDJRNLRQH] HUH EDL -DUUDLDQ HPDQJR GLWXJXQ WHVWLJDQW]D
guztiek ezaugarri berdina dute: ikerketa-lan honetarako elkarrizketatu ditugun guztiek familia mehatxutik
askatzeko zuten kezka. Baina norberaren familia babesten saiatzea alferrik zela konturatzea mehatxatuta
egotearen esperientzia latzenetako bat izan zen.
7HOHIRQRGHLEDWHN « DVDOGDWXQLQGXHQDXUUHNRJDXHDQ$OGH=DKDUUHNRKRUPDNQLUHL]HQDHUGLDQ
zuten dianaz beteta agertu ziren. Zinegotziak lasaitzeko esan zidan, denak ezabatzea lortu zuten eta.
« .H]NDWXWDQHQJRHQGLDQHQJHUWDHUDKXWVDJDWLNEDLQDDUHJHKLDJR6DQ6HEDVWLDQHJXQD]HQHWD
JRL]KDUWDQQLUHVHPHDN « GDQERUUDGDQMRW]HQ]XHODNRHWDH]]HQDWVHJLQDL]DQJRGDQERUUDMRW]HQ
GHVÀODW]HD PHKDW[X]NR GLDQD KDLHQ DUWHDQ DLWDUHQ DEL]HQD HWD EHUD] EHUH DEL]HQD HUGLDQ ]XWHOD
Udal garbitzaileen taldeak oso lan ona egin zuen eta ezin zitekeen jakin zer jartzen zuen ezabatutako
pintadaren azpian. Baina diana egin berri bat zegoen ibilbidearen amaieran, eta argi eta garbi ikusten
]HQ « =LXUDVNLJDUELW]DLOHHNDXUUHNRDNH]DEDWXRQGRUHQGHQERUDHGXNL]XWHQEHUULURPDUJRW]HNR
Nire semeak pintada ikusi zuen. Nik ere ikusi nuen, emazte eta alabarekin danborradan nengoela.
+RUL[HL]DQ]HQ]DODQW]DULNJDEHSROL]LDUHQEDEHVDUHNLQEL]LL]DQQLQW]HQKDPDUXUWHELKLODEHWHHWDEL
egunetako unerik latzena. (E6PU)
,UDXOW]D]HUJDUHQD KDVL ]HQ HWD SDWURQDOHDQ QXHQ MDUUHUD HUDEDW H]DJXQD ]HQ +HGDELGHHN
DLSDW]HQ ]XWHQHDQ QL DXUND D]DOW]HQ QLQW]HQ EHWL HWD H] RUGDLQW]HNR HVDWHQ QXHQ MDNLQD « 
3DQNDUWDN HWD NDUWHODN DJHUW]HQ ]LUHQ$OGH ]DKDUUHWLN MRDWHQ JLQHQHDQ EHJLUDWX EHKDU JHQXHQ QRQ
geunden, kartel batzuetan agertzen ginelako. Gauza batek bereziki mindu gintuen, nire semeak goiz
EDWHDQ LNDVWHW[HWLN LUWHWHDQ LNXVL ]XHODNR$WDULDQ EHUWDQ RGRO]XUUXVWD EDW LNXVL ]XHQ EHKLRGROD 
OXUUHDQHWDQLUHL]HQDHWDMDUUDLDQ´KLOW]DLOHDµEHKLQEDLQRJHKLDJRWDQLGDW]LWD]HJRHQ+RULQLUHVHPHDN
ikusi zuen. (E2EMP)
Jaioterriaren eta auzokideen ongizatearen alde lan egiteko bokazioa: horixe da elkarrizketatu ditugun
zinegotzi hautetsi guztien ezaugarri komuna. Denboran irauten zuen intimidazio-egoera jasateko
ELGHJDEHNHULDNEL]LW]DHWDLQWHJULWDWHÀVLNRDHVNROWHNLQEDEHVWXEHKDUUDHNDUUL]XHQ)DPLOLDHUHPHKDW[DWXWD
zegoela jakiteak, kasu askotan, eskoltaren babesa onartzeko eduki zitzaketen zalantzak edo eragozpenak
desagerrarazi zituen.
*UHJRULR 2UGyxH] KLO ]XWHQHDQ QLN DOGHUGL KRUUHWDQ SDUWH KDUWX QXHQ EHWL QRVNL HWD JHUWDHUD
KRUUHN]LUUDUDKDQGLDHUDJLQ]LGDQRUGXDQDOGHUGLDQQLEDLQRJHKLDJRVDUWXWD]HJRHQODJXQEDWHNHVDQ
]LGDQ ´=HUJDWLN H] ]DUD DXUNH]WHQ ]LQHJRW]LD L]DWHNR"µ «  XGDO SROLWLND RQHQD GD KHUULWDUUHQJDQGLN
KXUELOHQGDJRHQDEDLWD1LNKDQLDLDH]GXWSROLWLNDULNHJLQRQGRPROGDW]HQQLQW]HQJX]WLHNLQHWDDKDOLN
HWD JHKLHQ ODJXQGX GXW /DJXQGX L]DQ GXW EHWL QLUH KLULD PDLWH L]DQ GXGDODNR EHWL «  'HQD RQGR
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]LKRDQJDX]DNRNHUW]HQKDVL]LUHQDUWH0RORWRYNRNWHOEDWERWD]XWHQQLUHHW[HDUHQDXUNDQLUHDODEDUHQ
QHJR]LRDHUUHW]HQVDLDWX]LUHQHWDRUGXDQHVNROWDEHKDUJHQXHODHUDEDNLJHQXHQ(E9CEM)
HNR D]DURDQ -RVp 0DUtD /LGyQ KLO ]XWHQHWLN (XVNDGLNR LDLD  HSDLOHUL HWD HKXQ ÀVNDO
LQJXUXULEDEHVQHXUULUHQEDWKDUW]HNRJRPHQGDWX]LW]DLHQ1LULHVNROWDEDWMDUUL]LGDWHQHWDKDPDUXUWH]
QLNH]H]LNQLUHIDPLOLDNHUHEL]LEHKDUL]DQ]XHQHWHQJDEHELHVNROWHNLQHWDKRUUHNQRODEDLWJXUHRKLNR
bizimoduko jarduerak mugatu ditu. (E8PJ)
Eskolta-sistemaren babesa onartzeak esan nahi du pertsona asko eta asko ez zirela kikildu mehatxu
terroristaren aurrean, eta erabaki horren kostu handia gorabehera, beren lanarekin aurrera egiten jarraitzeko
asmoa zeukatela. Gehienetan, denboran amaiera zehatzik ez zuen hain egoera bidegabeari aurre egiteko
estrategia izaten zen nork bere jarduerei naturaltasuna ematea, ingurune hurbileko jendea (eta bidez batez,
nork bere burua) konbentzitzeko beharrezkoa dela intimidazioari aurre egitea. Erabakia hartzea zein gogorra
zen frogatzen du udal-kargu hautetsi baten senide baten lekukotzak. ETAk hil zuen arte, hautetsi horrek hiru
urtez jazarpen modu desberdinak jasan zituen.
+LUXXUWH]HGRKLOEDLQROHKHQDJRKDVL]LUHQNDOHWLNPHKDW[DW]HQHWDJHURDJREHUHHW[HUDHWRUW]HQ
KDVL]LUHQ.DOHWLN]LKRDODNDUW]HODULGHLW]HQ]LRWHQKDUULNDDULW]HQ]LW]DL]NLRQ*HVWRSRUOD3D]HQRUGX
ODXUGHQHNRDJHUUDOGLHWDQ  7DOGHDUHNLQKDQ]HJRHODKDUULDNERWDL]DQGL]NLRWH+RULHVDQGLWEHUDUHNLQ
egoten zen jendeak. Geroago jakin dut berari bakarka, irakurri dudan artikulu baten arabera, beldurraren
EHOGXUUH]HGR« QDKL]HWDEHUDNXVWH]XHQH]]XWHODKLONREDLQDD]NHQHDQHJRHUDNJDLQGLW]HQ]DLWX 
HWDQHJDUHJLQGXHODEHVWHEDW]XHNLQHWDQLNKRULH]GXWLQRL]MDNLQHW[HDQLQRL]H]GXHODNRKRUUHODNRULN
HJLQ 1LUH DODEDN WLUDGHUDUD KDUHQ JDX]HQ ELOD MRDQ ]LUHQHDQ LQRL] NRQWDWX H] ]L]NLJXQ PHKDW[XDN
zeuden. (E5F)
Lekukotza horretan ageri den bezala, mehatxu terroristaren pean bizi izatearen kontzientziak larritasun
bikoitza sorrarazi zien jazarpen eta intimidazioaren helburu ziren pertsonei: alde batetik, norberaren familia
babestu beharragatik, eta bestetik, familia ezinegon horretatik urrun mantentzen saiatzeagatik. Bigarren
asmo hori nekez betetzen zen, senideek ezin hobeto ulertzen baitzuten ikusten ari ziren gertaeren garrantzia.
Mehatxatu eta azkenean hil zuten pertsona baten senideak honela azaldu zigun:
%HKLQQLUHHPD]WHDNQLUHDQDLDUHQDJHUWDWXRQGRUHQKRQHODHVDQ]LGDQ´=XN]HUXVWHGX]XH]
QLQW]HODNRQWXUDW]HQ]XUHDQDLDED]NDOW]HUDHWRUW]HQ]HQHDQJHURHJRQJHODUDMRDQHWDKDQRUGXHWD
HUGL] KL]NHWDQ HJRWHQ ]LQHWHOD" «  (] QLQW]HOD NRQWXUDW]HQ NRW[HD KDUW]HUDNRDQ JDUDMHUD MDLWVL HWD
PLDW]HQ]HQXHODEHWL" « HWDKRUUHNDOGHLOXQDVRUW]HQGXELNRWHKDUUHPDQEDWHDQH]GX]XODNREHOGXU
KRULWUDQVPLWLWXQDKLEDLQDQRVNLELNRWHNLGHDRKDUW]HQGDHWDEDW]XHWDQLVLOWDVXQDNJHKLDJRVXIULDUD]WHQ
du, egia kontatzeak baino. (E4FP).
Jazarpenak luzaro irauteak eta gainera, praktika horiek hain nabarmenak eta gordinak izateak, nahitaez,
kalte emozional handia eragin zien mehatxatutako pertsonei. Ondorio horiek aurrerago aztertuko ditugu
ikerketa kualitatibo honetan. Jarraian emango dugun testigantzan, udal-kargu hautetsi baten senideak
azaltzen digu noiz hasi zen nabaritzen bere senarraren kemena gainbeheran hasia zela.
*DXEDWHDQHVNROWHNHW[HDQXW]LJLQWX]WHQ+DLHNMRDQHWDKLUXPLQXWXUDGHLWX]LJXWHQWHOHIRQR]
´(VDQVHQDUUDULNDOHDSLQWDGD]EHWHWDGDJRHODEHUHL]HQDUHNLQ(UW]DLQW]DULGHLWXNRGLRJXGHQDSLQWDGD]
EHWHWDGDJRHODNRµ6HQDUUDULHVDQQLRQHDQKRUUHODMDUUL]HQ(esertzen da burua besoen artean) sukaldean,
HWDH]HW]H]HW]HVDWHQHGR=LJDUUREDWSL]WX]XHQ H]GXLQRL]HUUHW]HQ HWDH]]XHODQDKL«2UGXDQW[H
KDVLQLQW]HQ]HUEDLWQDEDULW]HQEHUDUHQJDQ]HUEDLWHNKXWVHJLQ]XHOD « /HKHQDJRSDQNDUWDHUUDOGRL
bat jarri ziguten gure etxe gaineko mendian, eta nire senarraren izena eta bere alderdi politikoa irakur
]LWHNHHQ KDQ HWD EHKHDQ GLDQD EDW HWD ´KLOGD ]DXGHµ HVDOGLD (UW]DLQW]DN PHKDW[X KRUUHQ DWHVWDWXD
egin zuen baina inork ere ez zuen argazkirik egin. Hori dela eta, pintadak zeudela esan zidatenean,
VHQDUUDULHVDQQLRQ´JRD]HQDUJD]NLDNHJLWHUDSDQNDUWDUHNLQJHUWDWX]HQDEHUUL]H]JHUWDW]HNRµ2UGXDQ
VHQDUUDNH]HW]HVDQ]LGDQH]LQ]XHOD$UJD]NLPDNLQDKDUWXHWDMRDQQLQW]HQDUJD]NLDNHJLWHUD+DQ
QLUHVHQDUUDUHQL]HQD(UW]DLQW]DUHQDHWD´KLOGD]DXGHWHµHVDOGLDDJHUL]LUHQ%HQHWDQLDLDELNLORPHWUR
*XUHHW[HWLNKRQGDUW]DUDLQRELNLORPHWURHGRNLORPHWURHWDHUGLLQJXUXGDJR(E14F)

4.2.2. Mehatxatutako bizitzaren egunerokoa, autobabesetik eskoltaren operatibora
Esan bezalaxe, pertsona mehatxatuak zirela onartzeak, jasotako testigantzen arabera, kostu emozional
handia eragin zuen, bizitzan oinarrizko eta ezinbesteko erabakiak (lanbidea, joera politikoa, udalerriaren
alde lan egiteko konpromisoa, norberaren iritziak adieraztea...) hartzeagatik norberaren bizitza arriskuan
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zegoela barneratzeko. Bidegabekeria horrekin batera, eguneroko ohiturak aldatu behar izan zituzten,
mehatxuaren eta erasoen arriskua gutxitzen zuten neurriak hartzeko. Hasieran autobabeserako neurriak
izaten ziren, eta denborak aurrera egin ahala, babeserako mekanismo integralak ziren, eskolten bidez.
Horrek guztiak intimitatea eta joan-etorrietarako askatasuna galtzea zekarren, adierazpen-askatasuna edo
kontzientzia-askatasuna babesteko asmoz.
Hasieran gomendioak ziren, etxetik irteteko, kaletik ibiltzeko, unibertsitatera joateko... Leku
HWDRUGXEDW]XNDUULVNXWVXDJRDN]LUHQQRVNL$OGH=DKDUUDHWDKHUULEDW]XNKLW]DOGLUHQEDWLUDJDUULWD
EDQHXNDQ 1LUH MRDQHWRUULHQ ]HKD]WDVXQDN HPDWHNR HVNDWX ]LGDWHQ MDLHJXQHQ HWD ODQHJXQHQ
DUDEHUD *DUDL KDUWDQ NDQSRDOGHDQ EL]L QLQW]HQ RVR OHNX ODVDLDQ HWD DXWRD EHKDU QXHQ HGRQRUD
MRDWHNR +DQGLN JXW[LUD PDQLIHVWD]LRDN HJLWHQ KDVL ]LUHQ QLUH HW[HNR DWH DXUUHDQ «  (UW]DLQW]DQ
MDNLQDUD]LRQGRUHQNRQWUD]DLQW]DGLVNUHWXDKDVL]HQ(UW]DLQW]DUHQDXWREDWSDVDW]HQ]HQQLUHHW[H
DXUUHWLNXQLEHUWVLWDWHUDMRDWHNRLUWHQEHKDUQXHQHDQ*HURDJRHW[HDQVDUWXHWDLUWHWHNRRUGX]HKDW]D
MDNLQDUD]L EHKDU QLHQ DXUUHNR HJXQHDQ $XUUHUDJR EHUGLQ HJLQ EHKDU L]DQ QXHQ XQLEHUWVLWDWHUD
KHOGX HWD KDQGLN LUWHWHNR HWD XQH KRULHWDQ DXWR EDWHN EDEHVWHQ QLQGXHQ (JRHUD KRUUHN ]HQEDLW
DOGDNHWDUHNLQHNRXUULUDDUWHLUDXQ]XHQQLUHL]HQD(7$UHQSDSHUEDW]XHWDQDJHUWX]HQHDQ
(XVNDO $XWRQRPLD (UNLGHJRDQ QHQJRHQ ELWDUWHDQ HVNROWD EDWHNLQ MRDWHD DKRONDWX ]LGDWHQ
1DIDUURDQKLW]DOGLEDWHPDWHUDJRQELGDW]HQEDQLQGXWHQDGLELGH]*XDUGLD=LELODULRKDUWDUD]LEHKDU
]LRWHQ (VSDLQLDNR JDLQHUDNR KHUULHWDQ HVNROWDULN JDEH LELOW]HQ QLQW]HQ ,QRL] H] QLQW]HQ HJRHUD
KRUUHWDUD RKLWX PROGDWX QLQW]HQ VDOEXHVSHQ EDW]XHNLQ 2VR DUUDURD ]HQ´WUDQSDµ HJLWHD HWD QLUH
HVNROWDUHQJDQGLN LKHV HJLQ HWD QLUH NDEX] MRDWHD 7RSDNHWD GHVDWVHJLQ EDW]XN HGXNL QLWXHQ HWD
NDOHWLNH]QLQW]HQODVDLLELOW]HQ%HWLSHQWVDWXQXHQPDNXUNHULDUHQEDWHJLQQDKLL]DQH]JHURQLHWD
HVNROWDELRNKLONRJLQWX]WHODEDLQDSHQWVDWXQXHQEDLWDHUHDUULVNXULNKDQGLHQDH]]HOD(7$EDL]LN
HWD NDOH ERUURND HWD KHGDELGHHWDQ DJHUW]HDJDWLN H]DJXW]HQ QLQGXWHQ HWD QLUH LULW]LHNLQ DGRV H]
zeuden pertsonak. (E6PU)
Autobabeseko neurri errazenetako bat, eta, aldi berean, mingarrienetako bat nork bere burua ezkutatzea
zen. Pertsona batzuek egin ahal izan zuten, beren bizitokian ez zirelako ezagunak edo beste herri batera
bizitzera aldatu zirelako, eta lanbidea edo aukera politikoa ez ezagutaraztea erabaki zuten, agerian ez
geratzeko. Jendaurrean naturaltasunez agertzeari uko egiteak urradura emozionala eragiten du; izan
ere, bizitzan hartu diren erabakiak lotsatzeko modukoak balira bezala jokatzera behartzen du jendea.
Elkarrizketatu dugun botere judizialeko kide batek honela azaldu zigun:
%DW]XHWDQLUXGLW]HQ]LW]DLGDQDKD]WXEHKDUQXHOD]HUQLQW]HQ«(]LQGXWDKD]WXDLWDNEHKLQHVDQ
]LGDQHVDOGLD´3HQDKDQGLDHPDWHQGLW]XUHODQELGHD]JDOGHW]HQGLGDWHQHDQHPDWHQGXHODNRH]NXWDWX
EHKDU GXGDOD ]HUEDLW W[DUUD HJLWHQ GX]XOD GURJDQ HGR SURVWLWX]LRDQ HGR KRUUHODNR ]HUEDLWHWDQ LELOLNR
ED]LQDEH]DOD«µ(WDL]XJDUULVXIULWXQXHQQLUHDLWDNEXUXEHODUULLNDVWHQEDLQRH]QLQGXHQLNXVL«*X
EL]LW]HUDMRDQJLQHQWRNLDQH]NXWDWXQXHQHSDLOHDQLQW]HODDERNDWXDQLQW]HODHVDWHQQXHQHWDKRUUHOD
aurkezten nuen neure burua. (E13PJ)
Beste batzuetan, eskoltaz gain, babes-neurri osagarriak hartu behar izan ziren, esaterako, bizimodua eta,
are gehiago, bizitokia aldatzea. Jende guztiak ezin du bere ingurune guztia aldatu, noski, eta arrazoiak
agerikoak dira, baina gure elkarrizketatuak bai, eta ez zuen zalantzarik izan horretarako, nahiz eta erabakia
zaila eta latza izan.
(UW]DLQW]DUHQ LQIRUPD]LRXQLWDWHDN GHLWX ]LGDQ QLUHNLQ HONDUUL]NHWD EDW L]DWHNR «  (7$UL
dokumentazioa aurkitu zioten, eta ikertu ondoren esan zidaten nire izena agertzen zela, eta oso era
ODQGXDQJDLQHUD(ONDUUL]NHWDKRUUHWDQDOELVWHDHPDQ]LGDWHQHWDHUDNXWVLHJLQ]LGDWHQ GRNXPHQWD]LRD
LNXVL QXHQ  +LUX RUUL ]LUHQ HWD DUJL HWD JDUEL LNXVWHQ ]LUHQ DWHQWDWXD HJLWHNR PRGX GHVEHUGLQDN
SRVWRQW]LDUHQ WDPDLQD DWDULDUHQ QHXUULDN LELOELGHDN (WD HVDQ ]LGDWHQ ´JXN GHQD EDORUDW]HQ GXJX
EHWL EHVWH SHUWVRQD EDW]XN LQIRUPD]LRDUHQ DUNHWLSRDN GLUD L]HQ EDW %2(Q DJHUW]HDJDWLN EDLQD KDX
H]KDXEDEHVDLSLQW]HNRPRGXNRDGDHVNROWDLSLQW]HNRPRGXNRDµ=X]HQHDQEDLHW]HVDQQLHQ+RUUHQ
OHKHQHQJRRQGRULRDQLUHHW[HDX]WHDL]DQ]HQNRQWXUDWXQLQW]HQQLUHHW[HDH]]HODOHNXVHJXUXDL]DQJR
SHUWVRQDJHKLDJREL]L]LUHQKDQ (E3PJ)
Mehatxatuta bizitzeaz jabetzeak berarekin dakar eguneroko ohiturak aldatzea eta segurtasuna sartzea, eta
horrek erabat baldintzatzen du pertsona baten bizitza. Gainera, ordura arte ezagutzen ez diren trebetasunak
eta ezagutzak ikasten dira, eta haiekin bizi izan dira elkarrizketatuak azken bi hamarkadetan. Prozedurak
eta autobabeserako inertziak, segurtasun-indarrek jakinarazi zituzten unetik bertatik, deserosotasunaren
iturri izan dira beti, eta, geroago, luzaro errepikatzearen poderioz, egunez egun antsietatea sortzen zuten.
Babes eta prozedura horietara ez ziren inoiz guztiz ohitu, inondik inola ere ez, eta babestutako pertsonen
bizi-kalitatearen hondamena azpimarratu baino ez zuten egiten. Jarraian, kontrazaintzako neurriak behar
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izan zituen pertsona baten testigantzak emango ditugu, eta eskolta-operazio oso bat behar izan zuen beste
pertsona batenak.
Ezkondu nintzenean, beste udalerri batera joan nintzen bizitzera. Espetxeetako funtzionario gisa
ODQ HJLWHQ QXHQ HWD KHOGX EH]DLQ ODVWHU HJLQ QXHQ OHKHQHQJR JDX]D (UW]DLQW]DUD MRW]HD L]DQ ]HQ
1LUH L]HQD ODQELGHD KHOELGHD PDWULNXOD HWD LELOJDLOX PRWD HPDQ QLWXHQ QLUH HJRHUDUHQ EHUUL L]DQ
]H]DWHQ(]QXHQEDEHVQHXUULEHUH]LULNHVNDWXHWDH]]L]NLGDWHQHVNDLQL-DNLQ]H]DWHQEDNDUULN « 
/DQW]HDQEHKLQHWD(UW]DLQW]DUHQSROL]LDHW[HDQQDJXVL]DOGDW]HQ]LUHQJX]WLHWDQGHLWXHJLWHQ]LGDWHQ
SURIHVLRQDOWDVXQPDLOD KDQGLD HUDNXWVL ]XWHQ  (JXQ EDWHDQ DXWREDEHVHUDNR QHXUULHL EXUX]NR
ELGHREDWHUDNXWVL]LGDWHQRVRELGHRJRJRUUDEDLQDKRUL[H]HQHUUHDOLWDWHD « DQ(UW]DLQW]DN
jakinarazi zidan nire egoerari buruzko ebaluazio bat egin zutela eta bazitekeela nire aurkako
DWHQWDWXUHQEDWJHUWDW]HD6HJXUWDVXQSURWRNROREDWMDUUL]LGDWHQ$VWHOHKHQHWDQHGRRVWLUDOHWDQQLN
GHLW]HQH]EDQLHQEHUDLHNGHLW]HQ]LGDWHQKXUUHQJRDVWHDUHQSODQJLQW]DHJLWHNR=HQEDNLNRGHEDW
HPDQ]LGDWHQHDQHW[HWLNLUWHWHQQLQW]HQHDQSROL]LDUHQDXWREDWHJRWHQ]HQEDW]XHWDQLNXVWHQ
ez banuen ere. (E4FP)
+DVLHUDQNRQWUD]DLQW]DULEXUX]KLW]HJLWHQGDDUHJHKLDJRELNHGRKLUXNHVNROWDEHUDHGXNLW]HD
DLSDW]HQGDHUHPXEHUHNRKLUXNLGH]LXUDVNLDUUD]RLHNRQRPLNRHQJDWLNGHQDGHODNRDJDWLN+DVLHUDQ
HQSUHVDUHQ HNLPHQD L]DQ ]HQ EDLQD JHUR (XVNR -DXUODULW]DUHQ HNLPHQD KHOGX ]LW]DLJXQ ]HQEDLW
SHUWVRQDULHVNROWDMDUULEHKDU]LW]DLHODHWDRVRPRGX]RUURW]HWDRÀ]LDOHDQHJLQEHKDU]HOD+REH]HQEHWL
HVNROWD]HQXHODLNXVWHDNRPDQGRHLEHJLUDHWDLQIRUPD]LRDELOW]HQDUL]LUHQHLEHJLUD « *RJRUDW]HQ
GXWOHKHQHQJRLNDVWDURDHJLQJHQXHODHWD(UW]DLQW]DUHQHVSH]LDOLVWDNHWRUUL]LUHOD=HQEDLWGDWXMDNLWHNR
QRODMRNDWXEHKDUGHQDWHQWDWXDJHUWDW]HQGHQHDQQRODNRDNL]DQEHKDUGLUHQHJXQHURNRRKLWXUDNOHNX
EHUHWDUDH]MRDQRUGXEHUHDQH]MRDQ]HQWURSXEOLNREDWHDQ]DXGHQHDQDWHDULEHJLUDHVHULHWDKRUUHODNR
JDX]DN(UW]DLQW]DNHVDWHQGL]XHW[HUDQRODMRDQHWDQRODLW]XOLEHKDUGX]XQ1LNRUDLQHW[HUDMRDWHQ
QDL]HQHDQKHOGXEDLQRDVNR]HUHOHKHQDJRNHQW]HQGXWVHJXUWDVXQXKDOD$]DOW]HQ]LJXWHQDUDXHWDNR
EDW]HQVHJXUWDVXQXKDODH]GXJXODORWXEHKDUEHKDUL]DQH]JHURVDOWRHJLQDKDOL]DWHNR(W[H]DOGDWX
QLQW]HQ KHUULDUHQ HUGLDOGHDQ EL]L QLQW]HODNR HWD ]DLOD ]HQ VHJXUWDVXQD EHUPDW]HD 1LN DXWRD JDUDMH
SXEOLNR EDWHDQ X]WHQ QXHQ DXWR JHKLDJRUHNLQ DOGH KRUUHWDQ H]NHU DEHUW]DOHD RVR EL]LULN ]HJRHQ DUH
JHKLDJRQLUHDX]RNLGHEDW(7$UHQNRPDQGREDWHNRNLGHD]HQ,QJXUXDEDUEDW]XN]LUHODHWD]DLOD]HQ
VHJXUWDVXQQHXUULDN KDUW]HD %HVWH KHUUL EDWHUD MRDWHD HUDEDNL QXHQ OHNX VHJXUXDJR EDWHUD )DPLOLD
osoaren erabakia izan zen. (E11MC)
Unibertsitateko campusa espazio irekia, dinamikoa eta komunikatiboa izateko sortu den arren, zaila da
espazio hori kontrolatzea bertako kideak jazarri eta beldurtzen dituztenean. Horrela kontatu zigun aldi
batez zuzendaritza-lana egin zuen unibertsitateko irakasle batek. Testigantza horrek oso argi erakusten du
mehatxuak pertsonen arteko truke intelektual, profesional eta emozionaleko harreman naturalen dimentsio
kolektiboa eta murriztailea hartu zuela.
%DGDNLW QLUH L]HQD (7$UHQ NRPDQGR EDWHQ ]HUUHQGHWDQ DJHUWX ]HOD %DLQD QLN EDQHNLHQ QLUH
NDUJXDJDWLNEHVWHLUDNDVOHEDW]XHLEXUX]NRLQIRUPD]LRDKDVLHUDQNRPDQGREDWLDXUNLWXWDNRDJHURDJR
EHVWH NRPDQGR EDW]XHL DXUNLWXWDNR LQIRUPD]LRDQ GDWX JHKLDJRUHNLQ RVDWXWD DJHUWX ]HOD $JHULDQ
]HJRHQLUDNDVOHEDW]XHLMDUUDLSHQVLVWHPDWLNRDHJLWHQ]LW]DLHODKXUUHQJRNRPDQGRHQÀW[HWDQLQIRUPD]LR
KREHD ]HJRHODNR$UJL LNXVWHQ GD NRPDQGRDN ODQHDQ ]HXGHOD LQIRUPD]LR ELOD DWHQWDWXD ]HKD]WDVXQ
JHKLDJRUHNLQ HJLWHNR +RUUHN VHJXUWDVXQ H]D VRUUDUD]WHQ ]XHQ XQLEHUWVLWDWHDQ EHUH] XQLEHUWVLWDWHD
erakunde irekia delako. Unibertsitatea ez da ikasle eta irakasleei babesa emateko prest dagoen
erakunde bat. Hori bereziki zaila zen guretzat, unibertsitatetik milaka pertsona pasatzen direlako.
*DLQHUD LUDNDVOHHQ DXUNDNR DWHQWDWX NUXGHODN JHUWDWX ]LUHQ 0DGULOHQ HVDWHUDNR NR 7RPiV \
9DOLHQWHUHQ DXUNDNR DWHQWDWXD   8QLEHUWVLWDWHDQ LQRL] H]DJXWX H] ]LUHQ VHJXUWDVXQHOHPHQWXDN
MDUUL EHKDU L]DQ ]LUHQ $GLELGH] VHJXUWDVXQNDPHUDN XQLEHUWVLWDWH EDUUXDQ HVNDQHUUDN HUUHNWRUHW]DQ
posta-zerbitzua kontrolatzeko, autoak aparkatzeko zaintzako zerbitzu osagarrien bidez mugatutako
segurtasun-zerbitzuak, kontrazaintza unibertsitateko sarreran. Inoiz pentsatuko ez genituzkeen
elementuak unibertsitatea bezalako erakunde publiko batean. (E12PU)

4.2.3. Bidegabeko egoeraren ondorioak
$VNDWDVXQDHWDLQWLPLWDWHDJDOW]HDJDWLNRUGDLQGXEHKDUUHNRD
Gizakiarentzat funtsezko balore maitatuak dira askatasuna (borondatearen autonomia inolako
baldintzarik gabe) eta intimitatea (lehentasun pertsonalen esparrua, besteen begiradatik kanpo
dagoena), eta gure elkarrizketatu gehienentzat balore horien galera izan da barneratu behar izan duten
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gauzarik mingarriena, beren bizitza babestuta egotearen truke eta bidegabeki mehatxatuak izateko
arrazoi bihurtutako lana egiten jarraitzearen truke. Pertsona guztiek baieztatu dute sufrimenduak
zentzua zeukala lehentasunezko printzipio batzuk babesteko, esaterako, adierazpen askatasuna,
QRUWDVXQDUHQJDUDSHQDVNHDHGRD]NHQÀQHDQDVNDWDVXQDUHQJRUHQJREDOLRD VDNULÀNDWX]HQHVSDUUX
indibidualetik haratago, esparru kolektiboari lotutakoa eta gizarte demokratiko batean pertsonaren
oinarrizko eskubideen erabilera askeari lotutakoa).
(VNROWD HGXNL EHKDUUD ]HUEDLW EHUULD ]HQ QLUH EL]LW]D SHUWVRQDODUHQ HWD QLUH IDPLOLDUHQ
LQWLPLWDWHDUHQ LNXVSXQWXWLN .ODQGHVWLQLWDWHUD LW]XOW]HD HGR ]HQ 1LN IUDQNLVPRDUHQ DXUND
ERUURNDWXHWDNODQGHVWLQLWDWHDQR]LWXQXHQHWDGHPRNUD]LDQDKLNRDXUUHUDWXWD]HJRHODKDUDQRQ
NODQGHVWLQLWDWHUD LW]XOL EHKDU L]DQ QXHQ 1LUH PXJLPHQGXDN NRQWURODWX EHKDU GLWXW «  )XQWVHDQ
KRUUHODNRVHJXUWDVXQVLVWHPDEDWMDUW]HQGL]XWHQHDQ]XUHEL]LW]DSHUWVRQDODHWDLQWLPRDERUW[DWXWD
LNXVWHQ GX]X ]XUH EL]LW]D VR]LDOD PXJDWXWD HWD D]NHQ ÀQHDQ NRQWXUDW]HQ ]DUD DVNDWDVXQD
PXUUL]WXWD GX]XOD GHPRNUD]LD EDWHDQ +RUL QDKLNR XOHUJDLW]D GD KLW] ELJXQ EDW HUDELOLWD (] QXNH
HVDQJREL]LW]DVR]LDODKLOGDQHXNDQLNH]]HODNRKRULJHUWDWXEDLQDSHUWVRQDJLVDRVR]DXULVDNRQD
]HQ GXLQWDVXQHDQ HWD VLVWHPD GHPRNUDWLNR EDWHDQ PDQWHQW]HUD EHKDUWXWD ]DXGH ]XUH EL]LW]D H]
ezik, zure familiarena ere arriskuan dagoelako. (E12PU)
1LUHW]DWJDUUDQW]LWVXHQDDVNDWDVXQDJDOW]HDL]DQ]HQLQWLPLWDWHDEDLQRJHKLDJR « 1DKLQXHQHDQ
LUWHQHWDVDUW]HUDRKLWXWDQHQJRHQQLUHODQELGHDUHQHWDDLVLDOGLDUHQDUDEHUDEDLQDKRULJX]WLDPXUUL]WXWD
JHUDWX]HQEDEHVHUDNRSURWRNRORHNH]GXWHODNRDKDOELGHW]HQ3URWRNRORHNDKDOELGHW]HQGXWHHJXQDUHQ
KDVLHUDNRGLVHLQXEDWHJLWHDJRL]HDQJDOGHW]HQGL]XWH]HLQSODQGDXND]XQHJXQKRUUHWDUDNR2UGXDQ
QDKL]HWDSODQDHGXNLDVNRWDQSODQKRUUHNDOGDNHWDNHGXNLGLW]DNH$VNRWDQKRQHODHJLWHQQXHQJRL]HDQ
ODQD SODQLÀNDWX HWD DUUDWVDOGHDQ HW[HDQ JHUDW]HQ QLQW]HQ %DLQD QL HUUHW]DLOHD QDL] HWD EDWEDWHDQ
tabakoa amaitzen bazaizu eta uste duzu momentu ona dela supermerkatura joateko... Hori ezinezkoa
]HQ RUGXEHWH HGR RUGX HWD HUGL OHKHQDJR RKDUWDUD]L EHKDU GX]XODNR %DW]XHWDQ GHQERUD HVNROWDUHQ
EL]LWRNLDUHQ DUDEHUDNRD L]DWHQ ]HQ OHKHQDJR HUDLNLQD W[HNHDWX EHKDU ]XWHODNR +RUUHN L]XJDUUL]NR
eragina izan nuen nigan eta nire bizimodua erabat aldatu zuen. (E3PJ)
Gainera, elkarrizketatuek eskuzabaltasun handiz azaldu digute nola gauzatu zen bizitza pertsonalean
askatasunaren eta intimitatearen galera hori. Hitz bakar batean laburbildu ahal da: ukoa Bizimodu arrunt bati
uko egitea eta babes-sistemak eguneroko dinamikak aldaraziko dituela onartzea. Bizitzaren esparru asko
baldintzatuta geratu ziren, sozializazioa (batez ere, harreman pertsonalen sarea osatzen ari diren pertsona
gazteak direnean) eta familiaren aisialdia, bai eta lana aurkitzea eta lanean aritzea ere, aurrerago beste atal
batean azalduko dugun bezala. Askotan, horren ondorioz, pertsona horrek etxean geratzea erabakitzen
zuen, etxetik irteteari uko egiten zion eta betebeharrak edo eguneroko aisialdia etxe barruko esparrura
egokitzen zituen9.
(] GDNL]X ]HLQ ]DLOD GHQ ELNRWHKDUUHPDQ EDW L]DWHD LQJXUXDQ ODX SHUWVRQD GDXND]XQHDQ 1LN
H] GXW EHQHWDNR ELNRWHKDUUHPDQLN %LNRWHD HGXNLW]HNR (UULR[DWLN EHKHUDJR MRDQ EHKDU L]DWHQ QXHQ
1DIDUURDUD MRDWHQ QLQW]HQ HWD 1DIDUURDQ HVNROWD QHXNDQ *LSX]NRD RQGRDQ ]HJRHODNR .DQWDEULDUD
MRDWHQQLQW]HQHWDGHQERUDOX]HDQHVNROWDQHXNDQ.DQWDEULDQ1RUDMRDQJRQLQW]HQ")UDQW]LDUD" « 
%HUH]]DLODGDHVDWHQGHQPRGXDQEDLQDSHQWVDH]D]X]HLQ]DLODGHQHVDWHQEDGX]X´QLUHNLQ]DXGHHWD
EHVWHELKDXHNLQHUHEDLHGREHVWHKLUXKDXHNLQEDW]XHWDQKLUXHVNROWDHGXNLQLWXHODNRµ « (]LQGX]X
H]WDEDLGDWX KLUX SHUWVRQD HQW]XWHQ DUL GLUHODNR ]HU HVDWHQ GX]XQ QROD HVDWHQ GX]XQ HWD QRUL HVDWHQ
diozun. (E7CEM)
$SXUNDDSXUND NRQWXUDW]HQ ]DUD HWD HVDWHQ GX]X ´1ROD DOGDWX GHQ QLUH EL]LW]D XUWH KDXHWDQµ
-HQGH]DOGDWXEHUULURKDVL«JDUDLKDUWDQ6HYLOODNRELNRWHNLGHEDWQHXNDQHWDQLUHW]DWKRULDVNDSHQD
L]DQ ]HQ KDUDLQR MRWHD SHQLQWVXOD RVRD ]HKDUNDW]HQ QXHQ LDLDEDLQD KDQ RVR EDEHVWXWD VHQWLW]HQ
nintzen. (E1CEM)
1LUHEL]LW]DUHQEHVWHRLQDUUL]NRJRUDEHKHUDEDWL]DQ]HQJHURHWDJXW[LDJRLUWHWHQQLQW]HODHW[HWLN
*RL]H]ODQHJLQHWDDUUDWVDOGHDQHW[HUD,UWHWHNRHWDQDKLNREL]LPRGXQRUPDODL]DWHNRLOXVLRDJDOW]HQ
GX]X2UDLQNDIHEDWKDUW]HUDLUWHQQDKLEDGXWDUD]RULNJDEHHJLQGH]DNHWEDLQDOHKHQHVNROWHNLQH]
]HQKRUUHOD+RUUHODNRHWDQGHLWXEHKDU]HQXHQ´LW[DURQDSXUEDWRUDLQW[HEHUWDQH]JDXGHKHPHQ
MRDQJDUDH]GDNLWQRUDµ'HVHURVRWDVXQW[LNLDNGLUHODHPDWHQGXEDLQDQLJDQHIHNWXKRULL]DQ]XWHQ
9 Elkarrizketatutako hainbatek eskoltaren giza faktorean arreta jartzeko eskatu digute, eskoltek eta babestutakoek ez baitute hasieran
elkar ezagutzen, eta elkarrekin pasatu behar dute ia egun osoa, normalean ibilgailu baten espazio murriztuan. Bat-batean eta nahitaez
elkarrekin egon behar horrek ezin hautsizko leialtasunak sorrarazi zituen (gaur egun arte ere iraun dutenak), baina baita elkarrezintasun
nabarmenak ere, bi aldeentzat esperientzia desatseginak bilakatu zirenak. Jasota gera bedi egoera hori, terrorismoaren mehatxuaren
fenomenoak berekin dakarren beste zailtasun baten adibide gisa.
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HW[HWLNH]LUWHWHD1LULEHWLGDQLNJXVWDWX]DLWPHQGLUDMRDWHDHWDNLURODHJLWHDHWDKDVLQLQW]HQHW[HDQ
kirola egiten. (E3PJ)
Uko egitea bereziki zaila da familia-bizitzari eragiten dionean, eta seme-alabekiko harremanei eragiten
dienean ere, seme-alabak baldin badaude. Alderdi hori indar bereziz azpimarratu dute elkarrizketatuek.
/LQWHUQD L]XJDUUL KDQGL EDW HPDQ ]LGDWHQ DXWRDUHQ EHKHDOGHD EHJLUDW]HNR QLUH DODEHNLQ LUWHWHQ
QLQW]HQEDNRLW]HDQHWDKRULNRQWXDQKDUWXWDLQRL]H]]HODJXUHNLQHWRUW]HQ0HKDW[DWXWDHWDHVNROWHNLQ
]DXGHQHDQKRULJHUWDW]HQGDH]]DUHODIDPLOLDUHNLQLUWHWHQ1LUHVHQDUUDEDNDUULNLUWHWHQ]HQEHWL*X
H] JLQHQ LQRL] EHUDUHNLQ MRDWHQ HWD DUH JXW[LDJR DXWRDQ )DPLOLDEL]LW]D QDKLNR WULVWHD GD LQJXUXDEDU
KRULHQJDWLN (E5F)
1LUH DODED LNDVWHW[HUD HUDPDWHDUL XW]L EHKDU GLRW OHKHQ QLN HUDPDWHQ QXHQ HWD$LVLDOGLDQ HUH
RKLWXUDNDOGDW]HQGLUDKHUULDQJHUDWXEHKDUUHDQEHVWHOHNXEDW]XHWDUDMRDQEHKDUGX]X(WDEDWH]HUH
HUQHHJRQEHKDUGX]XEHWLLQJXUXDQJHUWDW]HQGHQDULDGLSDUDQRLD]HGRQRUEDLW]XULEHJLUDEDGDJR
HGREHWLOHNXEHUHDQLNXVWHQEDGX]XRKLNRPHVÀGDQW]DKRUL´HDKHPHQJRQRUEDLWQLJDQSHQWVDW]HQDUL
GHQµ (E11MC)
Okerrena da eskoltarekin familian eta gizarte-mailan nola bizi kudeatzea. Adibidez, nire seme-alabak
KDUULWXWDJHUDW]HQ]LUHQHW[HWLNLUWHWHWDQHVNROWDNH]ED]HXGHQ8PHW[LNLDN]LUHQH]]XWHQRQGRXOHUW]HQ
]HUHJLWHQ]XWHQKDQHWDJDLQHUDH]]XWHQD]DOSHQJHKLHJLULNHVNDWXEDNDUULN]HNLWHQKDQ]HXGHOD
EDLQDHUUHDOLWDWHDGDKDPDUXUWH]RUGXJX]WLHWDQHJRQGLUHODEHVWHELSHUWVRQDJHKLDJRUHNLQDVWHEXUXHWDQ
NDQSRUDMRDWHQJLQHQHDQL]DQH]LN HWDKDOD[HHJLWHDHUDEDNLJHQXHQ ]HQEDWHWDDVWHEXUXJHKLDJRWDQ
KREHWR(XVNDGLWLNNDQSRWXULVPRDEHKDUWXWDHJLWHNR (E8PJ)

0HKDW[DWXWDNRSHUWVRQDODQHUDW]HNR]DLOWDVXQDN
1RKDFHIDOWDH[SOLFDUSRUTXpVHKDRSWDGRSRUGHGLFDUXQDSDUWDGRHVSHFLDODODVGLÀFXOWDGHV\UHQXQFLDV
Azaldu beharrik ez dago zergatik utzi ditugun atal berezi baterako, informatzaileek, bizitza mehatxatuta
eta eskolta edukitzegatik, beren lanbidean izan zituzten zailtasunak eta galerak. Jarraian ematen diren
testigantzetan, bi pertsonak lan egonkorra izateari uko egin behar izan ziotela azaltzen dute, ez eskoltek
ez enplegatzaileek ezin zutelako haien segurtasuna bermatu. Lehenengo kasuan, lanpostuaren izaera
bereziagatik, eta bigarrenean, lanpostuaren kokalekuagatik.
/DQDDXUNLWXQXHQ7$2UHQNRQWURODW]DLOHJLVD$EHQGXDQXW]LEHKDUL]DQQXHQÀQNRDQLQW]HODHVDQ
HWDKDPDERVWHJXQHUD8GDQKDVLQLQW]HQEDMDEDWHVWDOW]HNRHWDSHUWVRQDKRUULGHVJDLWDVXQDHPDQ
]LRWHQH] QL KDUHQ RUGH] VDUWXNR QLQW]HQ $EHQGXDUHQ HDQ HGRHDQ HVDQ ]LGDWHQ GHVJDLWDVXQD
ORUW]HNR ]RULDQ ]HJRHOD HWD XUWDUULOHUDNR QL ÀQNR JLVD KDVLNR QLQW]HOD +RUL JHUWDWX HWD ERVW HJXQHUD
DOGHUGLWLNGHLWX]LGDWHQ ELOHUDEDWL]DQQXHQDOGHUGLNRHWD*XDUGLD=LELOHNRNLGHHNLQ (7$UHQ]HUUHQGD
EDWHDQQHQJRHODHVDWHNR/HKHQDJRHUHDJHUWXQLQW]HQODX]SDERVW]HUUHQGDWDQHWDKDLHWDQQLUHL]HQD
DEL]HQDN KHOELGHD HWD WHOHIRQRD DJHUWX ]LUHQ EHVWHULN H] %DLQD ]HUUHQGD KRUUHWDQ VHJLPHQGXD RVR
VDNRQD ]HQ %HUD] H] ]DLWX]WH EHKDUW]HQ DKRONDWX HJLWHQ GL]XWH *X]WL] EDWHUDH]LQDN GLUD ODQD HWD
VHJXUWDVXQD+RQHODHVDQ]LGDWHQ´.RQWXDGDPXWXUUDGDXND]XODEHWLDXWREDWHQDXUUHDQVDUWXWDµ(WD
KRUUHJDWLNODQDXW]LEHKDUL]DQQXHQ/DQÀQNRDHGXNLW]HNRDXNHUDJDOGXQXHQ (E7CEM)
Lan egiteari utzi zion, ez zen bere lantokira itzuli, esan ziotelako ez zirela gai bere segurtasuna
EHUPDW]HNR(W[HUDELGDOL]XWHQ%RQEDPHKDW[XEDWHJRQ]HQQLUHVHQDUUDUHQODQWRNLDQ LWVDVSRUWXNR
NRQWUROGRUUHDQ /DQHDQDUL]LUHQKDQ1LUHVHQDUUD]JDLQRQGRNRKHUULEDWHNR]LQHJRW]LEDWHQVHQDUUD
]HJRHQ +DLHQJDWLN WRNLD KXVWX ]XWHQ *DUDL KDUWDQ SRUWXDQ REUDN HJLWHQ DUL ]LUHQ HWD HGRQRU VDU
]LWHNHHQW[DOXSDEDWHDQ « $XUUHUDJRMDNLQ]HQ(7$NRNRPDQGREDWHNRNLGHEDWHNED]HNLHODDWHDUHQ
NRGHD ]HLQ ]HQ «  (]LQ GX]X VHJXUWDVXQD PDQWHQGX H]LQH]NRD GD (W[HUD ELGDOL ]XWHQ W[RVWHQDN
egitera. (E14F)
Hurrengo testigantzan aipagarriena da unibertsitateko irakasleak babesteko zailtasuna; haien mugimenduak
aurrez ikus daitezke eta gainera, publikoak dira.
2UGH]NRLUDNDVOHDNNRQWUDWDWXEHKDUL]DQ]LUHQKDLHQHVNRODNRVDW]HNRHGRHVNRODNKDLHQRUGH]
HPDWHNR (WD SUDNWLNDQ KRUUHOD JHUWDWX ]HQ 8QLEHUWVLWDWHNR LUDNDVOH EDW EDLQR KHOEXUX VHJXUXDJRULN
H]GDJRGHQHNGDNLWHQRQHPDWHQGLWXHQHVNRODN]HLQJHODWDQ]HLQRUGXWDQHWD]HLQHJXQHWDQ+RUL
VDLKHVWHNRPRGXDRUGH]NRLUDNDVOHEDWMDUW]HD]HQHWDKRULNRQWXKDQGL]HJLQEHKDU]HQHUGLH]NXWXDQ
inork ez jakiteko zein irakasle ordeztuko ziren.... Egia da askatasuna eman zitzaiela beren burua
babesteko eta beren segurtasun pertsonala zuzenean kudeatzeko. (E12PU)
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Gure laguntzaile guztiek ez zioten lanpostuari uko egin behar izan. Haietako batzuek, zailtasunak
gorabehera, beren lan-jarduerarekin jarraitu ahal izan zuten, eskolta bidezko babes-sistemak ezartzen dituen
baldintza berezietara egokituta. Garrantzitsua iruditzen zaigu hemen aipatzea terrorismoaren mehatxuaren
pean zeuden kolektibo bi: enpresaburuak eta hedabideak. Elkarrizketatuek azaldu dute konpromisoak eta
sinesmenak bultzatu zituztela lan-jarduerarekin jarraitzera, oztopoak egon baziren ere.
$UD]R KDQGLD L]DQ ]HQ QLUH ODQ RUGXWHJLHWDQ HUDJLQD HGXNL ]XHOD 1RUPDOHDQ ]D]SLHWDQ VDUW]HQ
QLQW]HQ (VDQ ]LGDWHQ ´$PDLWX GLUD RUGXWHJL ÀQNRDNµ /HKHQHQJR DUD]RD GD RUGXWHJLDN KDQND] JRUD
daudela eta, beraz, ezin duzula plangintzarik egin. Bigarren arazoa da ertzainak etortzen zitzaizkidala
HWDHVDWHQ]LGDWHOD´=HLQGDGDWRUUHQDVWHUDNRSODQD"µ(WDQLNHVDWHQQXHQJX]WLDLGD]WHQ]XWHQEDLQD
RKDUWDUD]WHQQLHQ´HWDRUDLQH]DEDWXQDKLGX]XQJX]WLDEHVWHJDX]DEDW]XNHJRQJRGLUHODNRHWDKDX
JX]WLD DOGDWX EHKDU L]DQJR GDµ *DX]DN VRUW]HQ ]LUHODNR HWHQJDEH ´$L]X SUHPLD]NR ELOHUD EDW GDJR
%LOERUDMRDQEHKDUGXJXOHKHQEDLOHKHQ&RQIHEDVNHQLVWLOXEDWGDJRHODNRNRQWVHLODULDNGHLWXGLJXHWD«µ
Horrelako istorioak. (E2EMP)
.D]HWDULW]DGHPRNUD]LDEDWHQRLQDUULHWDNREDWGDDVNDWDVXQDJL]DHVNXELGHDNHWDKDXWHVNXQGHDN
EH]DOD$GLHUD]SHQDVNDWDVXQDRVRJDUUDQW]LWVXDGDKRUUHWDQVLQHVWHQGXJXHWDKRUUHJDWLNMDUUDLW]HQ
GXWKDLQEHVWHXUWH]ND]HWDULW]DQ(7$ULH]]LW]DLRQEHVWHRQLULW]LDJXVWDW]HQHWDWDOGHWHUURULVWDEH]DOD
DGLHUD]SHQDVNDWDVXQDUHQEXUXDHEDNLQDKL]XHQ « $GLHUD]SHQDVNDWDVXQDRQDUW]HQH]GXWHQDN
SHUWVRQD DUULVNXWVXDN GLUD HWD KRUUHJDWLN VX HWD JDU GHIHQGDWX EHKDU GXJX WUDQVPLVLRXKDO KRUL«
JXNH]GXJXODNRDOELVWHL]DQEHKDU VDUULWDQDOELVWHDL]DQJDUDEDLQDH]JXUHHUUXDJDWLNWHUURULVWHQ
HUUXDJDWLN EDL]LN  DLW]LWLN WUDQVPLVLRXKDOD EDLQR H] JDUD ERWHUHDUHQ DOGHUGL SROLWLNRHQ HWD LULW]L
publikoaren artean. (E15P)

$XUUHUDHJLWHQODJXQW]HQGXWHQHOHPHQWXDNIDPLOLDHWDODJXQDN LUDED]LWDNRDNQDKL]JDOGXWDNRDN
ETAren mehatxuaren ondoriozko jazarpenari eta intimidazioari aurre egiteko, gure elkarrizketatuek beren
harreman pertsonal guztiak jarri behar izan zituzten jokoan (familia, lagunak, lan-ingurua...), egoera
DUELWUDULRDHWDQRL]HGRQRL]NURQLÀNDWXDMDVDWHQODJXQGXNR]XWHQHUUHVLOLHQW]LDHOHPHQWXJLVD'HQHNH]
zuten lortu, ordea; izan ere, hemen deskribatzen diren muturreko egoeretan, pertsonen erantzunak, hainbat
arrazoi eta baldintza direla eta, desberdinak izaten dira.
*HUWXNR IDPLOLDUHQ HUUHDN]LRD SRVLWLERD L]DQ ]HQ =DLOD GD KRUUHODNR EL]LPRGX EDW ]XUH IDPLOLDN
XOHUW]HQHGRODJXQW]HQH]EDGL]XD]NHQÀQHDQEDEHVWHQH]ED]DLWX1LN]RULRQH]IDPLOLDUHQODJXQW]D
L]DQQXHQEHWL%DGDNLWKDLHNHUHQLUHMDUUDLELGHHWDMRNDPROGHEHUGLQDNEHWHEHKDU]LWX]WHODHWDEHUD]
MDWRUULDQQLUHD]HQ]HUEDLWKDUWXEHKDUL]DQ]XWHQEHUHQJDLQ1LNDOGHKRUUHWDWLNJDX]DSRVLWLERDNEDLQR
ezin ditut esan. Ezagutzen ditudan beste pertsona batzuek ez dute zorte onik izan, txarto pasatu dute eta
DUD]RKDQGLDNL]DQGLWX]WHIDPLOLDKDUUHPDQHWDQELNRWHNLGHDUHNLQHGRVHPHDODEHNLQ)DPLOLDDSXUEDW
]DEDODJRDQ ]HQEDWHWD]DEDODJRDJHURHWDNRQSOH[XDJRD KXUELOWDVXQDJDOW]HQGDHWDXOHUPHQPDLOD
HWD NLGHWDVXQ SROLWLNRD HUH DOGDW]HQ GLUD .RQWXUDW]HQ ]DUD MHQGHD XUUXQGX HJLWHQ GHOD LVLOWDVXQDN
GDXGHODHWDHONDUUL]NHWDEDW]XNDPDLW]HNRSUHVDHUHEDLEHQRKRULKRUUHODL]DQGD (E12PU)
Neurri batean, nire egoera barneratu dut, konpromiso pertsonala neukalako... Zoritxarrez, badakit
MHQGHDVNRULPHKDW[XHNHWDDWHQWDWXHNEL]LW]DKRQGDWX]LHWHOD1LUHNDVXDQKRUUHNJX]WLDNQLUHLGHDODN
EHUUHWVL]LWXHQQLUHDLWDUHQLGHDODNEHUDNHUEHVWHUDWXEHKDUL]DQ]XHQ)DPLOLDNQHEDDUUHEHNDLWDN
eman didate indarra, familia konprometitua izan da, gauza batean edo bestean, baina beti egon da
NRQSURPLVRUHQEDWKHUULKDXPDLWHGXJXODNR(]QXHQXVWHQLUHDXUNDNRDWHQWDWXUHQEDWHJLQJR]XWHQLN
EDLQDEDUQHUDWXWDQHXNDQDWHQWDWXDUHQDXUUHWLNHWDRQGRUHQJHUWDWXDKDO]LW]DLGDOD (E15P)
Interesgarria iruditzen zaigu ikerketa-lan honetarako egin genuen elkarrizketa batean gertatu zen gorabehera
hau jasotzea. Une zehatz batean, elkarrizketatu baten alaba etxera heldu eta naturaltasunez sartu zen
elkarrizketan, eta gure informatzaileak emandako datu bati beste zerbait erantsi zion.
Batez ere, eguneroko bizimoduari eragiten dio. Asko. Neba-arreben artean ere tirabirak egoten
]LUHQ1LDGLELGH]LQRL]H]QLQW]HQL]DQQLUHDPDUHQDOGHUGLDUHQDOGHNRDEDLQDEDNRLW]DNQDKLGXHQ
PRGXDQSHQWVDW]HNRHVNXELGHDGHIHQGDWXGXWEHWL1LUHQHEDDUUHEDEDW]XHQLULW]L]XW]LEHKDU]XHQ
´8W]H]D]XIDPLOLDQDUD]RDVNRVRUW]HQDULGDHWDµ%DNRLW]DNQDKLGXHQDHJLWHNRHVNXELGHDGHIHQGDW]HQ
GXW7LUDELUDN]HXGHQJHKLDJRH] (E9CEM)
Lehenago azpimarratu da gure elkarrizketatu batek erabiltzen zuen erresilientzia-estrategia: egoera eta
baldintza berriak zerbait arrunt gisa mantentzea, edo, behintzat, ETAren mehatxua agertu aurretik zegoen
egoeraren antzera jarraitzea, ahalik eta antzekoen behintzat. Horrela, familia mehatxu-egoeraren ondoriozko
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antsietatetik urrun mantentzeko, pertsona batzuek familiako kideekin gezurretan aritu behar izan zuten,
haiek babesteko.
=XUHEL]LW]DH]DOGDW]HDQDKLGX]X%DGDNL]X]HUEDLWDOGDGDLWHNHHOD,W[XUDNHJLWHQVDLDW]HQ]DUD
H]HUJHUWDWXH]EDOLW]EH]DOD(W[HDQHUHEDL1LDPDUHNLQEL]LQLQW]HQELRNEDNDUULNHWDOHKHQHQJRD
zen bera babestea, inork ez molestatzea, inork ezer ez egitea, ez probokatzea... zure bizitza da, eta
SHUWVRQDKRUUHQEL]LW]DHUHEDLKRULGHQRNGXJXVHPHDODEHNLQJXUDVRHNLQDPDUHNLQQHEDDUUHEHNLQ
ELNRWHNLGHDUHNLQHGRGHQDGHODNRDUHNLQ « $UD]RDNKDVWHQGLUDDGLELGH]NXDGULOODQ²´]XEDLEDLQD
EHUD H]µ (eskoltagatik)² ´-DLQNR PDLWHD %DLQD QROD MRDQJR QDL] HGR]HLQ OHNXWDUD HVDWHQ EDGLGDWH
EHUDUHNLQH]LQGXGDODµ%DD]NHQHDQHGR]HUDVPDWXHWDH]]DUDMRDWHQ+DXHVDWHQGX]X´$L]XH]
GDXNDWJRJRULNµHGR´$PDUHNLQJHUDWXNRQDL]µ'HQDJH]XUUD$PDULEHVWHJH]XUEDWHVDWHQGLR]X%HWL
]DXGHJH]XUUHWDQEDW]XHLHWDEHVWHHL(]GX]XQDKL]XUHEL]LW]DQKDXVWXUDNHJRWHD1DKLGX]XGHQD
OHKHQEH]DODL]DWHDEDLQDNRQWXUDW]HQ]DUDH]GHODKRUUHOD%DEHVWHNRJH]XUUHWDQDULW]HQ]DUD$PDUL
²´(]]RD]NDOHUD"µ²´(]H]GDXNDWJRJRULNµ1RODMRDQJRQDL]H]EDGXWHQDKLKRQHNLQMRDWHD"(eskolta).
(E1CEM).
Jaso ditugun testigantza batzuek senideen erreakzioa ekartzen dute gogora, senide maiteei eskolta
jarri zitzaiela jakitean. Hasieran lasaitasun-sentsazioa zegoen mehatxatutako pertsona babestuta
zegoela jakiteagatik, baina epe luzera edo ertainera larritasuna eta kezka senideen bizitzetan ere
sartzen dira.
(DQLUHJXUDVRHNVXIULWX]XHQ"%DLHVDQGLH]D]XNHWQDKLNRVXIULWXGXWHOD1LUHDPDKLOHJLQ]HQ
L]XWXWDH]EDLQDEHOGXUUH]EDL(W[HWLNLUWHWHDQEHOGXUQLQW]HQ(WDQLUHDLWDNDUQDVDKDUWX]XHODXVWHGXW
EHQRELHNKDUWX]XWHQDUQDVDHVNROWDMDUUL]LGDWHQHDQ(VNROWDMDUULDXUUHWLNQLNKLUXHUDVRMDVRQLWXHQ « 
(W[HWLNLUWHWHQQLQW]HQEDNRLW]HDQQDKL]HWDJRL]DOGHNRKLUXUHWDQLW]XOLDPDULHVDQEHKDUQLRQHW[HDQ
QHQJRHODHWDKRULKRJHLWDKDPDUXUWHEDLQRJHKLDJRQHX]NDODNRQWXDQKDUWXWD%HVWHODH]LQ]XHQORULN
HJLQ ]DLQ HJRWHQ ]HQ 1LUL HVNROWD MDUW]HD DVNDSHQD L]DQ ]HQ EHUDUHQW]DW  1LUHW]DW HVNROWD ]HUEDLW
murriztailea izan zen. Nire bizitza, berez, bazegoen murriztuta, eta eskoltak mugatzen ditu askatasunez
egingo zenituzkeen gauza asko. Baina nire gurasoentzat lasaigarria izan zen. (E7CEM)
*DLQHUDHVNROWDMDUUL]LRWHQHDQNRVWDWXHJLQ]LW]DLRQHVDWHD´EHJLUDHVNROWDMDUULNRGLGDWHµ
HDQLN]HUHVDWHQQXHQ(WDKRUUHN«ELKRW]RQGRNREDWHGRHPDQ]LGDQHWDHVDQQXHQ´KDXRVR
VHULRD GDµ %DLQD QHXUUL EDWHDQ HVNHUWX HJLQ QXHQ D]NHQHDQ ODJXQJDUULD GD HVNROWD EHUDUHNLQ
ibiltzea. (E5F)
(W[HD XW]L EHKDU L]DQ H] EDQX H] QLRQ H]HU HVDQJR IDPLOLDUL +RUL H]NXWDWX HJLQJR QXHQ *DUDL
KDUWDQ QLUH DPD H] ]HQ %LOERQ EL]L EDLQD HUDJLQ KDQGLD HGXNL ]XHQ EHUDUHQJDQ .RVWD DKDOD NRVWD
HVNDW]HQ]LGDQOHKLDW]HNRHWD0DGULOHUDMRDWHNR(WDQLNH]QXHQQDKL0DGULOH]]DLGDODNRJXVWDW]HQ
%LOERWDUVHQWLW]HQQDL] « $OGLEDWH]EHKLQW]DWH]NXWDWXNRQXHQEDGDNLGDODNREHUDNRVRW[DUWRSDVDWX
QXHOD )DPLOLDQ JDX]D KRULHN NH]ND KDQGLD VRUW]HQ GXWH EDLQD H] QLHQ ]HKD]WDVXQLN HPDQ (7$UHQ
komandoek niri buruz zeukaten informazioaren inguruan. (E3PJ)
0DQLIHVWD]LRD]HJRHQHDQQLUHHW[HRQGRDQDPDLW]HQ]HQ3DVNLQDNLUDNXUULGLWX]WHKDUULDNERWD
GLWX]WHJXUHOHLKRHQDXUNDHVNDLOHUDNRKRUPDNSDSHUH]HWDGLDQD]EHWHGLWX]WHHW[HEL]LW]DQVDUW]HNR
KRUPDNHUHPDUJRWXGLWX]WH « 1LVDLDW]HQQLQW]HQKRULJX]WLDHVWDOW]HQ%HKLQQLUHDODEDQDJXVLDUHQ
laguntzarekin, eskaileratik gure ateraino zeuden paper guztiak kendu genituen. Atzetik alaba txikia
]HWRUUHQ HWD GHQD NHQW]HNR GHQERUDULN H] JHQHXNDQH] NDIH EDW KDUW]HQ HJRQ JLQHQ  ]DERUSROWVD
batean sartu genuen dena. Baina bera ez da inozoa, eta ateetan zeloen aztarnak ikusi zituen eta esan
]XHQ´KHPHQ]HUEDLWGDJRµ=DNDUURQW]LUDMRDQHWDKDXHVDQ]XHQ´]HUEDLWH]NXWDW]HQGLGD]XHµ%HUH
VHQWVLELOLWDWHD RVR NDOWHWXWD ]HJRHQ 1L HUH KDVLHUDQ QDKLNR LQGDUWVXD QLQW]HQ EDLQD D]NHQHDQ EHOGXU
KDQGLDL]DWHQGX]X(E5F)
Jaso ditugun beste lekukotasun batzuetan, sostengu esplizituaren balioa nabarmentzen da, eta
mehatxatutako pertsonei sostengu horrek eman zien indarra.
+DVLHUDQ JL]DUWHD H] QXHQ RVR VHQWVLELOL]DWXWD LNXVWHQ JHXUH HJRHUDUHNLQ JHUR EDL JHUR] HWD
JHKLDJR   %DLQD KDVLHUDNR XUWHDN RVR ODW]DN L]DQ ]LUHQ HWD EDNDUGDGHD RVR KDQGLD$UH JHKLDJR
askotan ematen zuen traban geundela, ez pentsa. Zeren, jakina, zure arazoa planteatzen zenien eta
HUDQW]XQD]DLOD]HQSULPHUDQ%$.*HVWRSRUOD3D]HWDKRUUHODNRHNLPHQDNVRUWX]LUHQHWLNDXUUHUD
EDWH]HUHJD]WHHQDOGHWLN]HUHQJHURHWDNRQSURPLVRKDQGLDJRDKDUW]HQKDVLEDLW]LUHQHVDWHEDWHUDNR
$OGDLDUHQDIHUDUHNLQRVRDUJLDL]DQ]HQJD]WHROGHLNDUDJDUULEDWHWDHNLPHQPRUGREDWKDQHWDKHPHQ
(E2EMP)
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(JLD HVDQGD ]RUWH KDQGLD L]DQ GXW ODJXQHNLQ RVR ODJXQ KDQGLDN L]DQ GLWXW HWD %LOD HWRUW]HQ
]LW]DL]NLGDQHW[HUDMDVRHJLWHQQLQGXWHQDVNRNH]NDW]HQ]LUHQQLKDQHJRWHD]1LWD]JRJRUDW]HQ]LUHQ
]HUHQ QLN HVDQ RKL GXGDQH] DVNRWDQ NRQWXD H] EDLW]HQ H] ]HQXHOD DWHUD QDKL EDL]LN HWD LQJXUXNR
jendearengatik izaten zen, deserosoa delako. Eta, orduan, urrundu egiten dira zugandik. Bizkartzainekin
kontua zailagoa da, konplexuagoa. Baina zortea izan dut, lagun artean-eta ulertu egin baitute egoera.
(E7CEM)
-D]DUSHQDNJL]DUWHDQGXHQRQGRULRDHVNROWDGXHQSHUWVRQDUHQHVWLJPDWL]D]LRD
Erasoen ondorio pertsonal eta familiakoez gain, eta eskoltaren bitartez babesa bilatzeaz gain, ezin
dugu aipatu gabe utzi fenomeno honen alderdi soziala. Jazarpenaren beste ondorio bat da pertsona bat
seinalatzea (hori agerian geratzen da mehatxuzko pintada eta pankartetan), hau da, mehatxua pertsona
bakar bati egitea, eta, horren ondorioz, pertsona horren estigmatizazioa bere auzoan bertan. Beste azterlan
batzuetan adierazi den bezala, bazterkeria moralaren prozesu bat gertatzen da10. Ezezagunek seinalatutako
pertsona gainerakoengandik bereizita geratzen da, bere izenarekin eta salaketa zehatz batekin. Eskolta
jartzeak (horrek eduki zituen abantailak alde batera utzita) ez zuen askorik lagundu; aitzitik, auzokideen
aurrean gero eta nabarmenagoa zen pertsona mehatxatu gisa bizi zuen egoera, eta horrek agerian uzten
zuen ETAren jomugan zegoela.
)HQRPHQRKDXJX]WLDXUWH]DJHULDJHULNRDGDHWDJDLQHUDSVLNRORJLNRNLSUHVWDWXWDHJRQEHKDU
GX]XKRQHNJX]WLDNSVLNRORJLDQHUHHUDJLQDGXHODNRDUUDURVHQWLW]HQ]DUHODNR(WDH]]XDUUDURD]DUHODNR
baizik eta estigma baten modukoa da, egotzi dizuten zerbait, besteon aurrean arraro sentiarazten
]DLWXHQD +RUUHN GHVHURVRWDVXQ KDQGLD VRUW]HQ GL]X EHWL MRDQHWRUULHWDQ NDOHDQ HURVNHWDN HJLWHQ
ekitaldi sozialetan... Beti-beti egoten zara beste bi pertsonarekin eta bidea errazten dizute, lekuetara
KHOGX DXUUHWLN RKDUWDUD]WHQ GL]XWH HW[HWLN QRL] LUWHQ EHKDU GX]XQ HVDWHQ GL]XWH ]XUH DX]RNLGHDN H]
H]LN]XUHVHQLGHDNHUHH]DJXW]HQGLWX]WH]XUHNDOHWLNSDVDW]HQGLUHQDNH]DJXW]HQGLWX]WHHWDKDLHNHUH
H]DJXQDNGLUD+DXGDKHOEXUXH]LQKREHWRVHLQDODWXDHWDH]DJXQD]DUD3UHJRLODULDNEH]DOD´KRQDNRD
HGRKDODNRDGDWRUµHVDWHQ]XWHQHDQ+RULRVRGHVHURVRDGD3HUWVRQDELW[LD]DUD « HWDHJLD]WDW]HQ
duzu ez zarela aske, pertsona seinalatua zarela, ez diot pertsona kutsatua, baina bai pertsona berezia,
zentzu txarrean, noski. (E12PU)
Gure elkarrizketatuek askotan adierazi dute, beren iritziz, elkartasun-gabezia egon zela kide, auzokide edo
lankide batzuen artean. Nolanahi ere, gertaera kezkagarrienak jarduerei uko egiteari lotutakoak dira, hain
zuzen ere, mehatxatuta egon aurretik normaltasunez egiten zituzten eta gero, eskolta izanda, ingurukoek
ez ulertzeagatik egin ezin izan zituzten gauzei. Kasuren batean, “hutsunea” enfrentamendu ideologikoak
sortu zuen (eta beraz, jokabide horiek borondatez sendotu egiten dute jazarpena), eta, beste batzuetan,
ulertezintasuna, gure informatzaileen iritziz, beldurragatik eta mehatxatutako pertsonen errealitate
estresagarriaren barruan egon nahi ez izateagatik etorri zen. Bigarren erreakzio horiek mingarriagoak izan
ziren, ezustekoak izan zirelako.
3HUWVRQD EDW]XHN H] GXWH JHKLDJR KLW] HJLQ QLUHNLQ $X]RNLGHHQ DUWHDQ ELN XW]L ]LRWHQ QLUHNLQ
KLW] HJLWHDUL 6HPHDODEHNLQ JDX]D SLOD EDW HJLQ GLWXJX SHUWVRQD KRULHNLQ (W[H KRULHN HUDLNL ]LUHQHWLN
EL]LL]DQJDUHODNRKRU2UGXDQJD]WHDNJLQHQHWDXPHDNHONDUUHNLQKDVL]MRDQ]LUHQ(ONDUUHNLQLUWHWHQ
ginen denok, jaietan, mozorrotuta... eta elkarrekin bazkaltzera joaten ginen txokora, lasterketetan ... eta
EDWEDWHDQH]]DLWX]WHDJXUW]HQEHUULUR$]HUJDX]DNH]WD"1LNQHXNH]GXWXOHUW]HQ%DLQDDJXUW]HQ
H]]DLWXHQELJDUUHQHGRKLUXJDUUHQDOGLDQEHJLUDWXHUHH]GL]XODHJLWHQLNXVWHQGX]XQHDQH]]DLWXHOD
DJXUW]HQHWDDWHDL[WHQGL]XODLNXVWHQGX]XQHDQ+RUUHODNRHWDQHVDWHQGX]X´WLUDKRUUHODH]µ2UDLQGLN
ere ulertezina iruditzen zait. (E5F)
(VNROWDHGXNLEHKDUUDNGDXNDQRQGRULRULNW[DUUHQDGD]XUHDVNDWDVXQDPXJDWXWDGDJRHOD3HUWVRQD
EDW]XNH]]DL]NLWKXUELOGXEHOGXU]LUHODNR*RJRUUHQD]HQNDWHNLVWDQLQW]HODHOL]DEDWHDQ$GLQHNRHQW]DNR
katekesi bat geneukan eta urteak ziren katekesira joaten ginela, diapositibak jarri eta askariak egiten
genituen... Auzoko adinekoak biltzen genituen. Ni beste aretoa batean egoten nintzen eta eskoltak eliza
EDUUXDQD]NHQOHUURDQ(]]LUHQVDUW]HQ(JXQEDWHDQNDWHNHVLDUHQDUGXUDGXQDHWRUUL]LW]DLGDQHWDKDX
HVDQ ]LGDQ ´%HJLUD NRQWXD GD DGLQHNR SHUWVRQD KDXHN EHOGXUUD HGXNL GH]DNHWHOD (WD QLN KDX HVDQ
QLRQ´%DDOGDNLWHED]HLQGLUHQ"µ=XNH]EDGLH]XHVDWHQ]HLQGLUHQDW]HDQHVHULWDGDXGHQELKRULHNKDLHN
H]GXWHMDNLQJR(]GXWH]HUWDQMDNLQDUPDGDXNDWHODH]GHODNRLNXVWHQµ(WDHUDQW]XQ]LGDQ´EDLEDLQD«µ
(WDRUGXDQQLNHVDQQLRQ´RQGRGDH]QDWRUEHUULURHWDNLWRµ+RULL]DQ]HQJRJRUUHQD (E9CEM)
10 Susan Opotowk sortu duen bazterkeria moralaren teoriak azaltzen du kolektibo batek nola uzten duen herritarren talde bat “justiziaeremutik” kanpo. Bazterketa horrek ekar dezake baztertutako pertsonak indarkeria-erasoen helburu potentzialak izatea. Teoria hori ETAren
LQGDUNHULDUHQ ELNWLPHQ NDVXDUL DSOLNDWX ]LW]DLRQ ODQ KRQHWDQ 0DUtQ3HxD - 2SRWRZ 6 HWD 5RGUtJXH]&DUEDOOHLUD$ ´$PHQD]DGRV \
víctimas del entramado de ETA en Euskadi: un estudio desde la teoría de la exclusión moral”, 5HYLVWDGHSVLFRORJtDVRFLDO26:2, 2011.
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5HLNL HJLWHQ KDVL QLQW]HQ 2VR JXVWXUD QHQJRHQ 5HLNL HJLWHQ W[DQJRDN HJLWHQ JHQLWXHQ (JXQ
EDWHDQW[DQJREDWHJLQJHQXHQHWDRVRRVRRQGR(VNROWHNEDWHUDLQRHUDPDQQLQGXWHQ7[DQJRDHJLQ
JHQXHQHWDJHURDUJD]NLDHJLQJHQXHQDUGXUDGXQDUHNLQW[DQJRDUHQDQWRODW]DLOHDUHNLQHWDKDXHVDQ
]LGDQ  ´$L]X EHJLUD KL]NHWDQ HJRQ JDUD HWD EHVWH SHUWVRQD EDW]XHN HUH HVDQ GLGDWH KXUUHQJRDQ
]XEDLEDLQDKDLHNH]µ²´%DLQDH]LQGXWµ « %DSLNXWDUD(]]DLWQRUPDODLUXGLW]HQ KRUUHODJHUWDWX
]LW]DLGDQ  KHUULNRDQ ODQ HJLWHQ GXHQDN DKL]SD EDW HGXNL GX HVSHW[HDQ  QL EHUH WDEHUQDWLN ERWDW]HD
%DLQDDVNR]HUHGHVEHUGLQDJRDHWDH]RKLNRDJRDGDEDNHDUHNLQHWDDVNDWDVXQDUHNLQHUHGXDHPDQQDKL
duen pertsona batek, eta bere kideek, gero praktikan ez onartzea egoera kritikoan dagoen norbait. Eta
KRULJX]WLDKHUULDQEHUWDQ%HUHKDODXW]LQLRQMRDWHDUL (E1CEM)
-DEHNLGHHQHUNLGHJRDQH]]HXGHQJXVWXUDQLUHNLQ(JXQHURELSHUWVRQDNW[HNHDW]HQGXWHODNRKDQ
GDXGHHWDMHQGHDLUWHWHQGDEDNRLW]DEHUHRUGXDQHWD]XNRUGXWHJLDNDOGDWXEHKDUGLWX]XHWDLNXVWHQ
GXWHHVNROWDELGDXGHODHWD]HUJDWLNGDXGHELHVNROWD"%HUHKDODJL]DNLDUHQMDNLQPLQDJDWLNMHQGHDN
JDOGHW]HQGX´1RUEL]LGDKHPHQ"3ROLWLNDULEDW"µ3HUWVRQDKRULQRUGHQMDNLQDUWH$X]RNLGHEDWHNHUH
H]]LGDQ]X]HQHDQHVDQEDLQDQRODEDLWHNRPHVÀGDQW]DVRUW]HQGDHWDLKHVHJLWHQGL]XWHODQDEDULW]HQ
GX]X«,JRJDLOXDQH]GXWHHVDWHQH]HW]H]GXWHOD]XUHNLQLJRQDKLEDLQDHVDWHQGXWH´QLNEHVWHDKDUWXNR
GXWµ+RULEDLJHUWDW]HQGHODEHKLQEDLQRJHKLDJRWDQ1LNXOHUW]HQQXHQ1HXUULEDWHDQSHUWVRQDNXWVDWX
JLVDLNXVWHQ]DLWX]WH(7$NDNDEDWXQDKLGXHWDKRUUHNXNLWXDKDOJDLWX(E3PJ)

(VNROWDQDKLNRDH]GHQHDQ0HKDW[XDJDX]DW]HDKDODHWDJX]WL]HUH
Eskolta-operatiboek disuasio lan handia egin zuten, ETAk atentatua egin nahi zuenean hori ekiditea zaila
zen arren, ikerketa-lan honetarako elkarrizketatuek adierazi duten bezala. Eta horren froga da informatzaile
batzuek atentatua izan zutela, eta gehienak gertatu ziren eskolta zeukatenean. Hemen jasotzen ditugun
lehenengo bi testigantzetan ohiko bizitokiaren aurkako atentatuaren berri ematen da. Ekintza horien
helburua etxeari ahalik eta kalte gehien eragitea izan zen, une hartan etxean zeuden pertsonak zauritu edo
hiltzea baztertu gabe.
/DX NLORNR OHKHUJDLOX EDW MDUUL ]LGDWHQ HWD HW[HD VXQWVLWX ]LGDWHQ +RUL LNDUDJDUULD L]DQ ]HQ
LNDUDJDUULD1LH]QHQJRHQHW[HDQHJXQKDUWDQ0DGULOHQQHQJRHQEDLQDED]HXGHQQLUHVHPHDODEHWDNR
EL =RULRQH] GHVDJHUWX ]HQ ORJHODQ ORJHOD KDUWDQ KRUUHODNR ]DWLW[RDN JHUDWX ]LUHQ  QLUH VHPHHWDNR
EDWHN 9DOHQW]LDQ EL]L GHQDN OR HJLWHQ ]XHQ HWD ERVW HJXQ OHKHQDJR MRDQ ]HQ$VWH 6DQWXNR RSRUUDN
]LUHODNR MRDQ EHUULD ]HQ =RULRQH] H] ]HJRHQ EHUWDQ %DLQD EHQR JHUWDHUD KRUL LNDUDJDUULD L]DQ ]HQ
GHQERUDOX]HDQHJRQ]LUHODNRSLVXDNRQSRQW]HQDSLULOHWLNDEHQGXUDOHKHUJDLOXDMDUUL]XWHQHWLNHW[HD
EHUULURHPDQ]LGDWHQDUWH$ORNDWXWDNRSLVXEDWHUDMRDQEHKDUL]DQQXHQ(XVNR-DXUODULW]DNRUGDLQGX
zidan alokairua. (E9CEM)
HDQHW[HDQHUDVRHJLQ]LJXWHQDNDOGHUDQLUHVHPHDDIDOW]HQDUL]HQ6XNDOGHUDVDUWX
QLQW]HQ HWD KDUUDVNDUD QLQGRDOD OHKHUWX HJLQ ]HQ OHKHUNHWD EDW L]DQ ]HQ HWD GHQD VXWDQ ]HJRHQ
%HJLUD EHURJDLOXD L]DQ ]HOD SHQWVDWX QXHQ QRVNL EHURJDLOXD OHLKR RQGRDQ GDJRHODNR %XUXUDWX
HUH H] ]LW]DLGDQ HJLQ 0RORWRY NRNWHODN ]LUHQ ERVW ERWD ]L]NLJXWHQ HWD KLUX VXNDOGHUD VDUWX ]LUHQ
1LUH VHPHDUL RLQDN HUUH ]LW]DL]NLRQ 8UD ERWDW]HQ KDVL QLQW]HQ DXUNLWX QXHQ OHKHQHQJR JDX]DUHNLQ
ODQEDVDUHQRQW]LDUHNLQ=HQEDWHWDXUJHKLDJRERWDJHURHWDVXJHKLDJRD]DOGX]LGDQ(UW]DLQW]DN
JHODJDWLND]LGRNORUKLGULNRDJDWLN(JLQEHKDUGHQDGDHVWDOLR[LJHQRDNHQGX  *HURDJRHDQ
EHUULUR JHUWDWX ]HQ 1L RKHDQ QHQJRHQ HWD VHQDUUD ORJHODQ VDUWX ]HQHDQ EDWEDWHDQ OHKHUNHWD EDW
HQW]XQ ]HQ HWD ORJHOD JX]WLD DUJLWX HJLQ ]HQ 1LUH VHQDUUDN HVDQ ]LGDQ ´MRDQ NDOHUDµ .RUULND MRDQ
JLQHQ(]JHQHNLHQVXDQRQ]HJRHQH]WDQRQGLN]HWRUUHQHUH2UGXDQNDOHDQGHQDNVXKDUWX]XHQ
*XNVXNDOGHNRKRUPDQ]XOREDWGDXNDJXEXWDQRERWLODNJRUGHW]HNR.RNWHODNEXWDQRERQERQHQDXUND
ERWD]LWX]WHQ*HUR(UW]DLQW]DNHVDQ]LGDQRVR]DLODGHODEXWDQRERQERQDEDWHNVXKDUW]HD0RORWRY
NRNWHOHQJDWLN %DLQD EHQR KDLHN RVR DVPR W[DUUH] ERWD ]LWX]WHQ «  (UDVR JHKLDJR HJRQ ]LUHQ
JXUHDXUNDDQEDLQDRUGXDQDW[LORWXHJLQ]LWX]WHQ0RORWRYNRNWHOHNLQ]HWR]HQHWDDW[LORWXHJLQ
]LWX]WHQ6DLDNXQW]DEDNDUULNL]DQ]HQ$WHVWDWXDHJLQ]HQHWDEDLWDHSDLNHWDHUH$X]LWHJL1D]LRQDOHDQ
7DOGHKRUUHWDNRELNHVSHW[H]LJRUUDMDVR]XWHQ(E14F)
Beste testigantza batzuetan hitz egiten da hiltzeko helburua duten lehergailuei buruz. Atentatu horien
helburuak eskoltek babestuta zeuden; hala ere, ETAk hiltzeko asmoarekin jarraitzen zuen. ETAk hiltzeko
helburua bete ez bazuen ere, zoritxarrez, biktimek zauri larriak eta iraunkorrak jasan zituzten.
Aurreko egunean emaztea eta biok atzerrira joan ginen enpresaren nazioarteko biltzar batera.
1LUHNLQODQHJLWHQ]XHQOHKHQJXVXEDWLKDXHVDQQLRQ´H]EDGL]XD[RODEHJLUDWXQLUHDXWRDUHQROLRDQROD
GDJRHQELHJXQH]NDQSRDQHJRQJRQDL]HWDµ(JXQKRUUHWDQEHKHUDMDLWVLHWDQLUHDXWRDPDUW[DQMDUUL
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]XHQDW]HUDHJLQHWDRUGXDQH]WDQGDHJLQ]XHQQLUHHWDHPD]WHDUHQDXUNDMDUULWDNROHKHUJDLOXDN2UDLQ
KDQNDELPR]WXWDGDX]ND (E2EMP)
$WHQWDWXDUHQRQGRUHQHEDNXQW]DHJLQ]LGDWHQHWDHVQDWXQLQW]HQHDQQLUHRKHRQGRDQELSHUWVRQD
LNXVLQLWXHQ(7$NKLOGDNRNLGHHQDODUJXQDN]LUHQ0DL[DEHO/DVDHWD0DUL3D]$UWROD]DEDO%LDNQHJDUUH]
]HXGHQ1LNHVDQQLHQ´=HUJDWLNHJLWHQGX]XHQHJDU"%L]LULNQDJRHWD(]GX]XHQLUHJDWLN]HUWDQQHJDU
HJLQ]XHNEDLRUGHDJDOGXGX]XHQRUEDLWµ,UXGLKRULJUDEDWXWDJHUDWX]LW]DLGDQ1LNW[DUWRGDJRHQMHQGH
DVNRH]DJXWXGXWODJXQDVNRKLOGL]NLHWHQDN«*HURDJR(7$ULHVDQQLRQ´2NHUWXHJLQ]DUHWH=DXULDN
HUDJLQGL]NLGD]XHEDLQDH]GLGD]XHPLKLDPR]WXHWDQLND]HWDULDQDL]µ+RUUHODQHXUHEXUXDEHUUHWVL
nuen. (E15P)
Amaierarako utzi dugu testigantzarik zirraragarriena. Hiru urtez bera eta bere familia mehatxatuta eta jazarrita
egon ondoren, elkarrizketatuaren senarra hil egin zuten. Eskoltarekin bizi izan zen denboraldi batez. Gero
eskolta edukitzeari uko egin zion, herrian askatasunez ibili eta auzokideekin hitz egin ahal izateko.
(]]XHQHVNROWDULNHGXNLQDKL,QWLPLWDWHDNHQW]HQGLRWHODHVDQ]XHQ(WDXVWHGXWKHOEXUXJLVD
ED]XWHQEHVWHODHUHKLONR]XWHODQRODHGRKDOD+RUUHODHUUD]DJRDL]DQ]HQKDLHQW]DW1LUHVHQDUUDN
HVNROWDN]HX]NDQHDQKHUULEDUUXDQLELOELGHDNDOGDW]HQ]LWXHQEDLQDJHURLELOELGHEHUGLQDHJLWHQ]XHQ
EHWL(W[HUDNRELGHDQKLO]XWHQ  +HUULNRMHQGHDNL]XJDUULPDLWH]XHQQLUHVHQDUUD EHQRHJLDHVDQ
KLOW]DLOHDN HUH KHUULNRDN ]LUHQ  1LUH VHQDUUDUHQW]DW XGDOHW[HD EHUH ELJDUUHQ HW[HD ]HQ HWD JDLQHUD
DVNRODJXQW]HQ]LRQMHQGHDUL%HUHL]DHUDJDWLNRVR[DORD]HQKHUULNRSHUWVRQDEDW]HQKHUULDUHQDOGH
ODQ HJLWHQ ]XWHQHWDNRD (WD KRUUH[HJDWLN QHQJRHQ QL KRUUHOD H] QLQW]HQ EHKLQ HWD EHUUL] HVNDW]HUD
DXVDUW]HQ %HUDN H] ]XHQ XW]L QDKL$]NHQHDQ DX]RNLGHDN KRQHOD HVDQ ]LGDQ ´2UDLQ KLO GXWH EDLQD
RUDLQDUWHH]GLRWHEL]LW]HQXW]Lµ(JLDGD(E5F)

-DVDQGDNRDQWVLHWDWHDUHQNRVWXVDLKHVWH]LQD7UDXPDRVWHNRHVWUHVD
Jazarpen-estrategien helburua zen pertsonak seinalatzea, jazartzea eta isolatzea, pertsona horien
ideologiagatik, herritarren ordezkariak izateagatik edo beren lanbidean askatasunez jarduteagatik11.
Egoera horiek kroniko bihurtzen ziren askotan eta eraso horiek hilketaren aurreko pausoa izateko aukerak
areagotzen zuen ETAk mehatxatutako pertsonen beldurra, fenomeno horren analisi psikosozialek azaleratu
duten moduan12. Kasu batzuetan, interesduna bera ez zen ohartzen antsietate-maila handia jasaten ari zela,
baina denborak aurrera egin ahala, luzaroan estresaren menpe egoteak jokabide-aldaketak ekarri zituen,
osasun-arloko profesionalentzat oso agerikoak, gainera.
1LNEHWLSHQWVDWXL]DQGXWRVRRQGRHUDPDQGXGDOD(VNROWHNLQKLUX]SDODXXUWHQHUDPDW]DODQLUH
alderdiaren fundazioak esperimentu bat abiarazi zuen, uste dut. Nire ustez, esperimentu bat baino zerbait
JHKLDJRL]DQ]HQEDLQD]RULW[DUUH]ÀQDQW]D]LRQDKLNRULNH]]XHQL]DQ2UDLQRVRPRGDQGDJRHQJDX]D
EDW L]DQ ]HQ FRDFK L]HQHNRD %HGHUDW]L KLODEHWH] KLOHDQ EHKLQ MDUGXQDOGLDN HJLWHQ ]LUHQ EDJHQXHQ
SVLNRORJRDHWDFRDFKEDWHUHEDLEDWH]HUHHWHQJDEHHVWUHVHWDGHSUHVLRHJRHUDQEL]LW]HQLNDVWHNR
askatzeko eta erlaxatzeko gure tresnak bilatzen ikasteko… Zoritxarrez, ez zen amaitu, dirua amaitu
]HQOHKHQDJRHWDGHQDHUGL]NDJHUDWX]HQ « %LW[LHQDGDQLNEHWLSHQWVDWXL]DQGXGDODQDKLNRRQGR
HXWVLQLRODHJRHUDUL%LNWLPDUHQHGRPHKDW[DWXDUHQHVWDWXVDHVNDW]HDUHQJDLDHWDKRULJX]WLDKDVLDUWH
QRVNLRUGXDQJRJRUDW]HQGX]XHWDHVDWHQGX]X´%DKDX]HUDQLNH]GDXNDWRVRJDUEL«µ*DLQHUD
DKRONDWX]LGDWHQ$UUDVWRUHQEDWMRNDELGHDQ"%DH]=HUJDWLNH]]RD]SVLNLDWUDEDWHQJDQD]XUHHJRHUD
D]WHUW]HNR" (WD *L]DUWH 6HJXUDQW]DNR EDWHQJDQD MRDQ QLQW]HQ 'LDJQRVWLNRD WUDXPD RVWHNR HVWUHVD
L]DQ]HQ%LXUWHEDLQRJHKLDJRGDUDPDWKHUULUDMRDQJDEHKDQGLNXUUXQHWDKDODHUH«*XUDVRDNKDQ
GDX]NDWOXUSHUDWXWDHWDXGDODXW]LQXHQHWLNKLORELDELVLWDW]HNRHUHH]GXWLQGDUULNL]DQ(E7CEM)
DQVHQDUUDULWUDXPDRVWHNRHVWUHVDGLDJQRVWLNDWX]LRWHQRUDLQGLN]LQHJRW]LD]HOD%LNWLPHQ
HONDUWH EDWHDQ JHXQGHQ HWD SVLNRORJRDN HVDQ ]LGDQ VHQDUUDUL D]WHUNHWD EDW HJLQ EHKDU ]LW]DLROD
1DEDULW]HQ]HQDUD]REDW]HXNDODDJHULNRD]HQ'LDJQRVWLNRDHJLQHWDWUDWDPHQGXDQKDVL]HQ%HUDN
H] ]XHQ QDKL EDLQD SVLNRORJRDN H]NXWXDQ HGR W[RVWHQDN HJLWHQ ]LWXHQ JHUR RQGR HWRUUL ]DLJX KRUL
ELNWLPDL]DHUD DGPLQLVWUD]LRDQ HJLD]WDW]HNR  +LSHUDNWLELWDWHD MRNDHUD NRQSXOWVLERDN JDX]DN OHNX]
PXJLW]HQ GLWX LDLD NRQWXUDWX JDEH  RURLPHQ KXWVDUWHDN DKD]WX HJLWHQ ]LW]DLRQ RVRNR ELONXUHWDUD
HGR EDW]RUGHHWDUD MRDWHD  KDQND JHOGLH]LQDUHQ VLQGURPHD ]XHQ ORWDQ GDXGHQHDQ H] GXWH DWVHGHQLN
KDUW]HQHPDWHQGXKDQNDN]DUWDNREDWHPDWHQGXHOD+RULGHODHWDH]GXWHDWVHGHQQDKLNRULNKDUW]HQ
HWHQJDEHPXJLW]HQDULGLUHODNR XUGXUL]HJRHQEHWLDQWVLHWDWHD]2KLNRDL]DWHQGDDQW]D(]DJXW]HQ
11 Gesto por la Paz, “Violencia de persecución”. Hemen argitaratuta: Palabras de Paz, 40 zk., 2000ko iraila, 13. or.
0DUWtQ3HxD-DYLHU(ODFRVR\ODYLROHQFLDSVLFROyJLFDDSOLFDGDSRUHOHQWUDPDGRWHUURULVWDHQ(XVNDGL$QiOLVLVSVLFRVRFLDOGHVXV
FRPSRQHQWHV\HIHFWRV, Bartzelonako Unibertsitatean defendatutako doktorego-tesia, 2011ko urtarrila, 44. or.
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dugun psikologo militar batek, Bosniatik itzultzean trauma osteko estresa eduki zuen, eta gaia sakon
D]WHUWX GX %HKLQ HVDQ ]LGDQ QLUH VHQDUUDUHQD GHOD H]DJXW]HQ GXHQ NDVX SDUDGLJPDWLNRHQHWDNR EDW
Liburuetan jasotakoen antzekoa dela. (E14F)
Mehatxatutako pertsonek ez ezik, seme-alabek ere kostu emozionala ordaindu behar izan zuten batzuetan;
antsietatea izan dute eta kanpoko laguntza behar izan dute estualdi hori gainditzeko.
Nire alaba txikiak bi urte zeraman tratamendu psikiatrikoan, oso txarto zegoelako. Bera zen txartoen
]HJRHQDQRVNLNDOHUDLUWHQHWDOHNXKRULHWDQJDX]DNHVDWHQ]L]NLRWHQHWDDLWDUHQDXUNDNRPHKDW[XDN
LNXVWHQ]LWXHQ%HUDNDVNREL]LL]DQ]XHQ«H]GDNLW«W[DUWR]HJRHQ-D]DUSHQKRULLNDUDJDUULDL]DQ]HQ
HWDJDLQHUDKRULJX]WLDIDPLOLDEDUUXDQQRODEL]LL]DQJHQXHQIDPLOLDJLURDKRQGDW]HQMRDQ]HQ (E5F)
*XUH HW[HUD KLUXJDUUHQ HUDVRDQ HWRUUL ]LUHQHWDNR EDW HUDVR KRUL VDLKHVWX JHQXHQ  QLUH VHPH
JD]WHHQDUHQ ODJXQD ]HQ (VNRODXUUHWLN HONDUUHNLQ *DLQHUD JXUH HW[HWLN RVR KXUELO EL]L ]HQ QLUH
VHPHDUHQODJXQKDQGLD]HQ(WDW[LNLWDQRVRPXWLNREDUUHJDUULD]HQQLDVNRJRJRUDW]HQQDL]EHUDUHNLQ
baina beno... Eta bera gure etxera zetozenen artean zegoen, orduan atxilotu zuten. Nire semeak oso
W[DUWRHUDPDQ]XHQKRUL1HJDUUH]KDVL]HQHJXQDNHPDQ]LWXHQQHJDUUH],QRL]H]GXWVHPHDKRUUHOD
ikusi, oso mutil ausarta da... ba ez dakizu zein txarto zegoen. Unibertsitateko eskoletara joateari utzi
]LRQ'HNDQRDUHNLQKLW]HJLQQXHQHWDWXWRUHEDWMDUULEHKDUL]DQ]LRWHQ (E14F)

4.2.4. Jasandako bidegabekeriaren kontzientzia eta memoria partekatzeko beharra
Denborak ematen duen ikuspegitik, informatzaileei galdetu diegu eskolta izan duten pertsonek bizi izandako
egoeraren inguruan gizarteak, oro har, eduki duen pertzepzioari buruz. Halaber, gogoeta egiteko eskatu
diegu, beraien memoria herritarren artean hedatu eta partekatzeko moduari buruz. Hauek dira helarazitako
gogoeta batzuk:
1LUH XVWH] KHUULWDUUHN RUR KDU EDGDNLWH (7$ ]HJRHOD WHUURULVPRD GDJRHOD EDLQD KLW] KRUL
H] GD DVNR HVDWHQ HWD RUDLQ JXW[LDJR /HKHQ JHKLDJR EDLQD DVNR H] «  1L RVR HV]HSWLNRD QDL]
HUUHSDUD]LRHJRHUD KRULHQ DXUUHDQ XVWH GXW H]LQ GHOD NRQSRQGX (JRQ OLWHNHHQ HUUHSDUD]LR EDNDUUD
QRODEDLWHVDWHNRPHPRULDPDQWHQW]HDOLW]DWHNHKDXEHQHWDQJHUWDWX]HODHWDHXVNDOJL]DUWHDQHUDJLQD
L]DQ ]XHOD JRJRDQ KDUW]HD HWD JRJRUDUD]L EHKDU GHOD EHUULUR H] JHUWDW]HNR *DLQHUD EHUH JDUDLDQ
IHQRPHQRKDXMXVWLÀNDWXHGRODJXQGX]XWHQHGRDXUUHHJLQH]]LRWHQJL]DUWHWDOGHHNHUDNXQGHSROLWLNRHN
HGR]LELNRHNHWDSHUWVRQHNDGLHUD]SHQSXEOLNRDHJLQEHKDUNROXNHWHJHUWDWX]HQDRQDUWXH]L]DQDRNHU
EDWL]DQ]HODRQDUW]HNR+RULEDLQRH]GLRWEDUNDPHQDHVNDW]HDH]EDL]LNHWDDLWRUW]HDHVWUDWHJLDKDUL
laguntzea eta onartzea akats bat ez ezik, izugarrikeria bat ere izan zela. Hau ez da gertatu eta denbora
DXUUHUDGRDQKHLQHDQ]DLODJRDGDJHUWDW]HD.RQWXDQKDUWXEHKDUNROLW]DWHNHHVNRODNROLEXUXHQELGH]
PHPRULDPDQWHQW]HNRDXNHUDEDLWDHWRUNL]XQHDQHJLQJRGLUHQDJLULHGRDNRUGLRSROLWLNRHQELGH]HUH
DGLELGH] (VWDWXWXD DOGDW]HQ EDGD HGR KHUULDOGHDUHQ HJRHUD LQVWLWX]LRQDOD DOGDW]HQ GXHQ DJLULUHQ EDW
DOGDW]HQEDGDKLW]HWDQMDVRWDJHUDGDGLODJX]WLDKRULEHQHWDQJHUWDWX]HODHWDH]LQGDLWHNHHODEHUULUR
gertatu gogorarazteko. (E12PU)
Bizitza autoa gidatzea bezalakoa da, aurrera begira ez bazoaz esku biak bolantean ipinita, inoiz
H]GX]XRQGRJLGDWXNR+RULEDLDW]HUDNRLVSLOXKDQGLEDWH]EDGDXND]XH]LQGX]XRQGRJLGDWX  1LN
HVNDW]HQGXGDQJDX]DEDNDUUDGDH]DKD]WHD+LVWRULDODULHLHVNDW]HQGLHWKDLHLWHVWLJDQW]DNHPDQGD
MHQGHDUL JHUWDWX ]HQD NRQWDW]HNR KRUL EDLQR H] PHQGHNX KDUW]HNR DVPRULN JDEH +RUL LNDVJHOHWDQ
XQLEHUWVLWDWHDQODJXQDUWHDQHJLQEHKDUGXJXJHUWDHUDEDW]XNQRL]EHKLQNDJRJRUDHNDUUL.RQWXDH]
GD JXUXW]HD] MRDWHD HWD QRUN EHUH EXUXD ]LJRUW]HD H] ]DLW KLW] KRUL H] MDUUHUD KRUL JXVWDW]HQ EDL]LN
HWD JXN JHXN EDGDXNDJXOD ]HU HVDQ (]LQ GXJX RQDUWX JHUWDHUD KDLHN MXVWLÀNDW]HD KRUL DNDWV ODUULD
OLW]DWHNHHWD+RUUHWDQRVR]RUURW]DNL]DQEHKDUGXJXJDLW]HVSHQHDQ*DLW]HVSHQHLEXUX]KLW]HJLWHQ
GXJXQHDQ HVDQ QDKL GXW KDXHN JDLW]HVWHD (7$ LQGDUNHULD RUR KDU WRUWXUD *$/« 1LN KRUL JX]WLD
JDLW]HWVLGXW$OGL]NDULEDW]XHWDQHJLQGLWXGDQSRUWDGDNGLUHODHWDQDKLJDEHDNL]DQGLWXW%DLQDH]LQGXJX
GHQDEHUGLQGX8UWHDVNRWDQ]DPDKDQGLDHGXNLGXJXKHPHQ(7$]HQ]DPDKRULHWDKDLQEHVWHGHQERUD
iraun du babes soziala eta politikoa zuelako. Gogora dezagun, konta dezagun telebistan, eskoletan,
XQLEHUWVLWDWHDQKHOEXUXEDNDUEDWHNLQEHUULURH]JHUWDW]HD,QRUNH]GLW]DODEHUULURSLVWRODNKDUEHUH
LGHLDNGHIHQGDW]HNRGHPRNUD]LDQQDKL]HWDGHPRNUD]LDSHUIHNWXDH]L]DQ-XVWL]LDHUUHSDUD]LRD HWD
PHPRULDEHKDUGLUD+HUULDOGHEDWPHPRULDULNH]EDGXJDOGXHJLWHQGD (E15P)
1LUH LULW]L] JL]DUWHDUHQ ]DWL KDQGL EDW H] GD EDWHUH VHQWLNRUUD L]DQ IHQRPHQR KRQHNLQ *HUWDHUD
KRULHNQRUPDODNEDOLUDEH]DODLNXVLGLUDHWDQLUHXVWH]H]GLUDEDWHUHQRUPDODNL]DQ*X]WL]DQRUPDOD
]HQHJRHUDEDWQRUPDOL]DWXEHKDUL]DQGXJX=HUEDLWDQRUPDODEDUQHUDWX3HUWVRQDEDW]XHNSHQWVDW]HQ
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GXWHQDKRQHODDGLHUD]WHQGXWH´EHJLUDKRUGRDKRULHVNROWDUHNLQHWDDXWRRÀ]LDOHDQµ(WDQRVNLDULQNHULD]
LNXVWHQGXWH9,3EDWGD´%DUNDWXH]GDNL]XKRQHNJX]WLDN]HUGDNDUUHQEHUHNLQµ(PDWHQGXDUD]RD
]XUHDEDLQRH]GHODHWDHJLDHVDQNRPXQLWDWHEHUHDQJDXGHJL]DUWHEHUHDQHONDUUHNLQEL]LJDUDKLULNR
DUD]RDNHWDDX]RNLGHHQDUWHNRDUD]RDNSDUWHNDW]HQGLWXJXGHQHWDULN(WDKDODHUHQLUHSHUW]HS]LRD
]HUD GD ]XUH DUD]RD GHOD XVWH GXWH HWD ´QLUL H] ]DLW WRNDW]HQµ +RUL[H GD QLUH SHUW]HS]LRD H] GDNLW
HUUHDODGHQEDLQDKRUUHODGD (E3PJ)
Gure elkarrizketatu baten iritziz, ezin dugu ahaztu, ETAren indarkeriari buruz ari garenean, indarkeriaren
sorburua (eta legitimotasunik eza) bakarra dela, nahiz eta jazarpen-indarkeria, enpresaburuen estortsioa
edo indarkeriaren beste modu batzuk noizbehinka aztertu.
 =HUEDLW HVSH]LÀNRD EH]DOD LNXVWHQ GXGDQH] XVWH GXW LQGDUNHULD H] GXJXOD ]DWLWX EHKDU
LQGDUNHULDEDNDUUDGHODNR,QGDUNHULDWHUPLQRDULL]HQDMDUW]HDQIHQRPHQRDEHUDW[LNLDJRW]HQDULJDUD
MD]DUSHQLQGDUNHULDGDOHKHUJDLOXHQLQGDUNHULDHGRLUDXOW]D]HUJDUHQLQGDUNHULDGD(PDWHQGXJDX]D
W[LNLDN GLUHOD HWD LNXVSHQ JOREDOD JDOW]HQ GD ,QGDUNHULD HUDELOW]HQ GXWHQHN KRUUHOD LNXVWHQ GXWH HWD
KHOEXUXDNRVRDUJLGLWX]WH+RUUHJDWLNHUDELOW]HQGLWX]WHWUHVQDMDUGXNHWDHGRELGHHVSH]LÀNRDNHJRHUD
EDNRLW]HUDNRHWDEDGDNLWHPLQHJLWHQGXWHODHWDHJLQHJLWHQGXWH*XNKRUUHODH]LQGXJXMDUUDLWXHJRHUDUL
PHVHGHHJLWHQLQGDUNHULD]HUEDLWRURNRUEH]DODWUDWDWXEHKDUGXJX H]GXWHVDQQDKLDQDOLVLHVSH]LÀNRULN
HJLQEHKDUH]GXJXQLN EDLQDDUJLHGXNLEHKDUGXJXLQGDUNHULDEDNDUUDGHODIRUPDGHVEHUGLQDNKDUW]HQ
EDGLWXHUH « 5HQDXOWHQDXUNDNROHKHUNHWDNL]DQ]LUHQHDQLQWHUHVIUDQWVHVHLEXUX]KLW]HJLWHQ]HQHDQ
EH]DOD1RODEDLQWHUHVIUDQWVHVDN"5HQDXOW(VSDLQLDNRVR]LHWDWHDQRQLPRDGDHWDKHPHQJRODQJLOHDN
dauzka. Eta gainera, beste batzuen aurkako atentatuak direla ematen du, interes frantsesak direlako.
Ezetz, gure aurkako atentatuak dira. Gertatzen dena da oso joko arriskutsua dela eta gizartean barruraino
sartzen dela. (E2EMP)
Beste elkarrizketatu batek adiskidetzearen datua gaineratu zuen, memoria partekatzeko fasearen ondorengo
fase gisa, eta bertatik bertara ikusi zuen bi pertsonaren arteko topaketaren adibide hau eman zuen. Pertsona
horiek, beste egoera desberdin batean, nekez egongo ziren elkarrekin beren esperientziak trukatzen.
.RQWDNL]XQ GLGDNWLNR EDW EHKDU GD 8UWH DVNRWDQ HVNROWD HGXNL EHKDU L]DQ ]XWHQ SHUWVRQDN
EHKHVRODLUXDQ EL]L ]LUHODNR SHUWVLDQDN MDUUL EHKDU L]DQ ]LWX]WHQDN 0RORWRY NRNWHODN ERWDW]HQ
]L]NLHWHODNR  HWDE +RUUL EXUX] KLW] HJLQ EHKDU GD JL]DUWHDN H]DJXWX EHKDU GX KRUL   'XHOD JXW[L
HUDNXQGHPDLODNR ELNWLPHQ DUWHNR WRSDNHWD EDWHDQ HJRQ QLQW]HQ HWD HONDUUL]NHWDUDNR KRJHLWDND WDOGH
HUDWX ]LUHQ WDOGH EDNRLW]HDQ NRRUGLQDW]DLOH EDW ]HJRHQ HWD KDLHWDNR EDWHQ NRRUGLQDW]DLOH L]DWHNR
HVNDWX]LGDWHQ7DOGHKRUUHWDQ]D]SLNLGH]HXGHQODXJDOGHUDHJLWHQ]L]NLJXWHQHWDJXUHJRJRHWDNMDVR
EHKDU JHQLWXHQ +DQ ]HXGHQ (+8NR LUDNDVOH EDW HNR KDPDUNDGDQ (7$N KLOGDNR SROL]LD QD]LRQDO
baten alarguna, senar-emazte batzuk (senarra polizia nazionala zen eta lesio iraunkorrak izan zituen
(7$UHQDXUNDNRHQIUHQWDPHQGXDUPDWXEDWHDQ EDNHHONDUWHEDWHNRRUGH]NDULEDWHWDD]NHQLN(7$N
KLOGDNR(7$NRNLGHEDWHQDODUJXQD%LOHUDNRUGXHWDHUGLLUDXQ]XHQ%LOHUDUHQDPDLHUDQXQHPDJLNRD
EL]LL]DQQXHQDJXUHVDWHUDNRDQSROL]LDQD]LRQDODHWD(7$NRNLGHDUHQDODUJXQDEHVDUNDWXHWDHONDUUL
PXVXHPDQ]LRWHQHDQ+DQGLNDVWHEHWHUDSROL]LDQD]LRQDODULGHLWXQLRQ *DOL]LDQEL]LGDHWDKRQDHWRUUL
]HQ EHOGXUUDUHQ HV]HQDWRNLUD  HWD JDOGHWX QLRQ HD ]HU LUXGLWX ]LW]DLRQ ELOHUD %HUDN KDX HVDQ ]LGDQ
´EHVWHHNLQ KLW]KRULHUDELOL]XHQ HJRQEHKDUQXHODMDNLQL]DQEDQXH]QLQW]HQMRDQJREDLQDRUDLQH]
QDL] GDPXW]HQµ +HPHQ KRJHLWD KDPDU XUWH] SRODUL]D]LRD HWD OXEDNLD HOLNDWX GLWXJX *HUR SHUWVRQD
KRULHNHONDUH]DJXW]HQGXWHQHDQEHOGXUUDPDPXDNHWDDXUUHLULW]LDNGHVDJHUW]HQGLUDHGRGHVDJHUWX]
doaz. (E4FP)
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5. Antzeman diren giza eskubideen
VSSBLFUFOLBMJmLB[JPB
ETAren mehatxuaren menpe bizi eta eskolta edukitzera behartuta egon ziren pertsonen egoera ez dagokio
gizarte demokratiko bati, eta, gainera, anomalia maltzurra izan zen, pertsonen oinarrizko eskubide ugari
urratu zituelako, estatu- nahiz nazioarte-mailako antolamendu juridiko demokratiko guztietan eskubide
ukaezinak eta besterezinak direnak. Jarraian, antzemandako urraketak aztertuko ditugu, eta zehazki
urratutako eskubidea izendatuko dugu.
Soil-soilik ideologia jakin batzuk jendaurrean defendatzeagatik, lanbide baten jarduera askeagatik edo
herritarren ordezkari izateko hautatua izateagatik mota desberdinetako mehatxu eta erasoen bidez
intimidazioaren helburu izateak ordenamendu juridikoko gorengo baloreak urratzen ditu, hala nola,
nortasunaren garapen askea13 eta zehazki LGHRORJLD NRQW]LHQW]LD HGR SHQWVDPHQGXDVNDWDVXQD
eta14 adierazpen-askatasuna15.
Lehenago eman ditugun testigantzetan ikus daitekeenez, batzuetan jazarpenarekin batera erasoak egoten
]LUHQHWDQRODQDKLHUHSUDNWLNDKRULHNOX]DURLUDXWHDN NURQLÀND]LRD NDOWHHPR]LRQDODHUDJLQ]XHQKDX
da, estres iraunkorra edo trauma osteko estresa. Mehatxuak atentatu bihurtu zirenean, zauri konponezinak
gertatu ziren, eta, batzuetan, heriotza ere bai. Ildo horretatik, SHUWVRQHQLQWHJULWDWHÀVLNRHWDPRUDOHUDNR
eskubidea16 urratu zen eta, kasu larrienetan, bizitzarako eskubidea17 ere bai.
Eskolta eduki beharraren ondoriozko muga eta galerei dagokienez, eman diren testigantzetan argi eta garbi
ikusten da askatasun eta segurtasunerako eskubideari18 eragiten diola, gizarte demokratiko batean inori
ezin zaiolako askatasuna kendu, legeak ezarritako kasuetan izan ezik. Hau da, Estatuak baino ezin du
askatasuna murriztu, eta legeak ezarritako kasuetan. Hemen aztertzen ari garen kasuetan murriztapen hori
legez kanpo eta modu arbitrarioan ezarri zen. Bizitza babesteko eskolta operatibo baten menpe egoteak
berekin dakartzan murriztapenen artean dago joan-etorrietarako askatasunaren murriztapena. Beste kasu
batzuetan, egiaztatu dugun moduan, babestutako pertsonaren integritatea bermatzeko, helbidez aldatzeko
aholkatu zitzaion eta beraz, bizilekua askatasunez aukeratzeko eskubidea19 urratu zen.
Eskolta eduki behar izan zuten mehatxatutako pertsonak lan-merkatuan sartzeko izan zituzten zailtasunak
(testigantzetan jaso ditugunak) oinarrizko eskubide baten urraketa dira: lanerako eskubidea20 eta lanbidea
edo ogibidea askatasunez aukeratzeko eskubidea. Ikusi dugu zenbait pertsonari lanbide zehatz batean
aritzeagatik bakarrik eraso egin zietela, eta, beraz, lanerako eskubidearen bigarren alde hori (lanbidea edo
ogibidea askatasunez aukeratzeko eskubidea) bereziki urratu zen.
13 Espainiako Konstituzioaren (EK)10. artikuluak jasotzen du. Aipatzeko modukoa da Nazio Batuen Asanblada Orokorraren 1981eko
azaroaren 25eko Adierazpenean egiten den printzipio horren aintzatespena, erlijio eta sinesmenak direla eta sortzen diren bazterkeria- eta
intolerantzia-mota guztien desagerpenari buruzkoa. 1.2 artikuluan hau ezartzen da: “Ezin izango da inor behartu, bere aukerako erlijio edo
sinesmena edukitzeko askatasuna murrizteraino”.
14 Aipatu beharrik ez dago printzipio hori oinarrizkoa edo funtsezkoa dela edozein estatu demokratikotan. Printzipio hori honako
hauetan jasotzen da: Espainiako Konstituzioaren 16. artikulua, Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren (GEEH) 9. artikulua, Europar
Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuna (Nizako Gutuna) eta 1976ko martxoaren 23ko Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko
Itunaren (EZPNI) 18. artikulua.
15 Aurreko eskubidearekin bezalaxe, hainbat testuk jasotzen dute eta ezinbestekoa da zaintzea. Espainiako Konstituzioaren 20. artikulua,
GEEHren 10. artikulua, Nizako Gutunaren 11. artikulua, EZPNIren 19 . artikulua.
16 Egonkortasun emozionalari edo osasun psikologikoari eragitea integritate moralerako eskubidea oztopatzea da. Izan ere, pertsonen
EL]LW]DUDNR HWD LQWHJULWDWH ÀVLNR HWD PRUDOHUDNR HVNXELGHD GD (VSDLQLDNR .RQVWLWX]LRDUHQ ,, NDSLWXOXNR OHKHQHQJR DWDOHDQ Oinarrizko
eskubideak eta askatasun publikoak) jasotzen den lehenengoa, 15. artikuluan. Nizako Gutunaren 3. artikuluan ere jasota dago.
17 Espainiako Konstituzio Auzitegiak zein Giza Eskubideen Europako Auzitegiak hierarkia bat ezartzeari uko egin diote Giza Eskubideen
aitortzari dagokionez; izan ere, horiek guztiek maila bera dute askatasun publikoen ohiko egikaritzean eta, ordenamendu juridikoaren balio
gorena diren aldetik, estu lotuta daude pertsonaren duintasun-printzipioarekin (EKren 10. artikulua). Hala ere, aurrekoa horrela den arren,
EL]LW]HNRHWDLQWHJULWDWHÀVLNRHWDPRUDOHUDNRHVNXELGHDNEHWHNL]XQRQWRORJLNRDGLUDHWDKRULJDEHJDLQHUDNRHVNXELGHDNH]LQGLUDH[LVWLWX
Bizitzarako eskubidea GEEHren 2. artikuluan, Nizako Gutunaren 2. artikuluan, eta EZPNIren 6. artikuluan jasotzen da.
18 Espainiako Konstituzioaren 17. artikulua, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren (GEDU) 3. artikulua, GEEHren 5. artikulua,
Nizako Gutunaren 6. artikulua eta EZPNIren 9. artikulua.
19 Espainiako Konstituzioaren 17. artikulua, Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren (GEDU) 3. artikulua, GEEHren 5. artikulua,
Nizako Gutunaren 6. artikulua eta EZPNIren 9. artikulua.
20 Bizilekua askatasunez aukeratzeko eta joan-etorrietarako eskubidea honako hauetan jasotzen da: Espainiako Konstituzioaren 17.
artikulua, GEEHren 4 zenbakiko protokoloaren 2. artikulua, Nizako Gutunaren 45. artikulua eta EZPNIren 12. artikulua. Berriz esan behar
da: pertsonen oinarrizko eskubide hau Estatuak besterik ezin du mugatu, eta legeak ezarritako arrazoiengatik.
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Euskadin pertsona asko hautetsiak izateagatik (udaleko, foruetako, EAEko edo estatuko kargu hautetsia)
egon ziren mehatxatuta. Herritarrek sufragio unibertsal eta zuzenez hautatu dituzten pertsonak mehatxatzea
eta jazartzea, zuzenean edo ordezkarien bidez, legez kontrako oztopoa jartzea da arazo publikoetan parte
hartzeko oinarrizko eskubideari21. Horrela, mehatxatutako pertsonen sufragio pasiborako eskubidea
ez ezik (bozkatua izateko eskubidea), hautetsi horiek legez ordezkari gisa zituzten herritarren sufragio
aktiborako eskubidea ere urratu nahi zen22.
Azkenik, agerikoa bada ere, nabarmendu beharra dago atal honetan aipatutako eskubideen aurkako erasoa
Espainiako Konstituzioaren 1. artikuluan jasotako ordenamendu juridikoko gorengo balio guztiei kalte egitea
dela, batez ere hauei:DQL]WDVXQSROLWLNRDDVNDWDVXQDMXVWL]LDHWDEHUGLQWDVXQD.

6. Ondorioak eta gomendioak
Amaitzeko esan dezakegu, txosten honek hartzen dituen bi hamarkadetan, pertsonen oinarrizko eskubide
jakin batzuk gero eta gehiago urratu zirela eta horrek luze iraun zuela. Eskubideen urraketa hori arbitrarioa
eta bidegabea izan zen, eta biktimak ez ziren gai izan defendatzeko edo egoera aldatzeko. Zehaztu gabe
dago ETAren indarkeria jasan zuten pertsonen kopurua. Ikerketa-lan honetan irizpide bat erabili dugu
NDOWHWXHQ NROHNWLER EDW GHÀQLW]HNR HWD PHKDW[X MXVWLÀNDH]LQ KRUUHN KDLHQ EL]LW]DQ HWD HVNXELGHHWDQ L]DQ
]LWXHQHUDJLQDN]HKD]WHNRLUL]SLGHKRULL]DQGDHVNROWDRSHUDWLEREDWMDUW]HDEL]LW]DHWDLQWHJULWDWHÀVLNRD
babesteko. Irizpide horrekin, Segurtasun Sailak lan honetan eskuragarri jarritako datu kuantitatiboek
adierazten dute 1.619 pertsona babestu direla Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura.
Halaber, kalkulatzen da gutxienez beste hainbeste pertsona babestu zirela EAEn Barne Ministerioaren
ardurapean. Dena den, oraindik zehazteke ditugu ETAren mehatxuaren ondoriozko beste sufrimendu-mota
batzuk, beste modu desberdin batzuetan azaleratu zirenak edo beste konponbide bat izan zutenak.
Atal honetan proposamenak egin behar dira euskal iritzi publikoan eztabaida dinamiko bat sortzen laguntzeko,
gertaera horien memoriaren eta biktimek merezi duten kalte-ordainaren inguruan. Ba al dago, beraz,
gertaerei buruzko kontakizun artikulatuaren bidez egia ezagutzeko eskubide bat, eta biktimei eragindako
kaltea aintzatetsi eta horren ordaina jasotzeko eskubide bat? Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidetik,
zenbait egile eta erakunde saiatu dira giza eskubideen urraketen biktimen erreparaziorako eskubidea
garatzen, eta horretarako, bi oinarri izan dituzte: batetik, arlo horretako nazioarteko itunak errespetatu
eta betearazteko estatuek duten betebeharra (estatu bakoitzak bere ordenamendu juridikoan sartzen du),
eta, bestetik, eskubide horiek urratuta, konponbide eraginkor baterako biktimek duten eskubidea23. Nazio
Batuen Erakundeak memoriarako eskubidearen prozesua hiru arlotan laburbildu du: egiarako eskubidea,
justiziarako eskubidea eta erreparaziorako eskubidea24. Hiru arlo elkarri lotuta dituen formula horrekin bat,
gure azken gogoetak neurriak proposatuko ditu arlo horietako bakoitzean.
$ 0HPRULDHWDHJLD
Felipe Gómezek25 azpimarratzen duen moduan, memoriarako betebeharrak bi urrats eskatzen
ditu: ezagutza eta aintzatespena. Egiaren eta gertaeren ezagutza, eta biktimen sufrimenduaren
21 Lan-eskatzaileak ez dira lan bila aritzen beharrizan ekonomikoagatik bakarrik; aitzitik, lan-merkatuan sartzeak garrantzi handia
dauka pertsonek gizartean parte hartzeko eta gizarteratzeko. Hori dela eta, oinarrizko eskubidea denez, ordenamendu juridikoko gorengo
balioekin lotuta dago, hala nola, nortasunaren garapen askea, pertsonaren duintasuna eta bere integritate morala. Kasu honetan elementu
bereziki lazgarri bat dago: lanaren galera ez da gertatzen lan-merkatuaren egoera txarragatik edo Estatuaren arduragabekeriagatik,
baizik eta faktore bi horietatik kanpoko hertsapen batengatik. Espainiako Konstituzioaren 35. artikulua, GEDUren 23. artikulua, Eskubide
Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren (EZPNI) 6. artikulua eta Nizako Gutunaren 31. artikulua.
22 Bizitza publikoan parte hartzea da, beharbada, demokrazien elementu agerikoena eta adierazgarriena. Espainiako Konstituzioaren 23.
artikulua, GEDUren 21. artikulua eta EZPNIren 25. artikulua.
23 Asmo hori lortu nahi zuten mehatxatuta zeuden eta beren lana egiten jarraitu zuten pertsonekin, baina beste kasu askotan eskubide
hori urratzeko asmoa lortu zuten, pertsona horiek hauteskundeetan aurkezteari uko egitea erabaki baitzuten, beraien aurkako edo beren
ingurunearen aurkako mehatxua zela eta.
24 Gure proposamenak lan hauek hartuko ditu kontuan: Gómez Isa, Felipe (zuz.). (OGHUHFKRDODPHPRULD, Bilbo: Pedro Arrupe Giza
Eskubideen Institutua, Deustuko Unibertsitatea, 2006; eta Múgica Munárriz, Guillermo; “Algunos retos y tareas de un futuro post-ETA”,
hemen: Duplá, A. eta Villanueva, J. (koord.). &RQODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPR, Vitoria-Gasteiz: Gakoa, 2009, 119.-137. or.
25 Joinet, Louis. /DFXHVWLyQGHODLPSXQLGDGGHORVDXWRUHVGHYLRODFLRQHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRV FLYLOHV\SROtWLFRV . Amaierako
txostena, gutxiengoen bereizkeriaren eta babesaren prebentziorako azpibatzordearen 1996/119 erabakiaren aplikazioan, 1997. Hemen
eskuragarri: http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html
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aintzatespena. Fase honek eragiten die (eta mesede egiten die) oinarrizko eskubideak urratu zaizkienei
eta gizarte osoari ere bai. Guillermo Múgicak26 zentzu handiz adierazten duen moduan, egiak “gure
EDLWDQGDJRHQJL]DJDEHWDVXQEHOGXUJDUULHWDOD]JDUULDMDUULDKDOGXDJHULDQ”. Horrexegatik, gertaeren
azalpena ez da ariketa abstraktu bat; aitzitik, helburu zehatzek sustatutakoa izan behar da:
,QGDUNHULDUHQELGHJDEHNHULDHWDEHUD]ELNWLPHQHUUXJDEHWDVXQDDLQW]DWHVWHDHUUD]WHD
*L]DHVNXELGHXUUDNHWDJX]WLDNRQDUWH]LQDNGLUHODRQDUW]HDEDLHWDD]DOGXGLUHQJHUWDHUDNHUH
 %L]L L]DQGDNR HJRHUHWDQ ]HQEDLW HOHPHQWX SDWRORJLNRN WROHUDQW]LDULN H]D DQL]WDVXQDUHQ
bazterketa, norberaren iritziak indarrez inposatzea, gizabanakoa ukatzea...) izan duten
eginkizuna ulertzea.
 0HPRULDN RUDLQDOGLDUHNLQ ORWXWD HJRQ EHKDU GX HWD DUH JHKLDJR RUDLQDOGLD D]DOW]HQ ODJXQGX
behar du. Iragan kaltegarriari begiratzen diogu eta aztertu egiten dugu, oraingo balio irmoetatik
abiatuta. Saihestu behar da Martinez de Bringasen27 memoriaren fetitxismoa deritzonaorainaldia
menperatzen eta gaitasunik gabe uzten duten iraganeko dinamikak ulertzeko eta zentzua
emateko. Ariketa politiko horrek harremana dauka Hannah Arendt-ek gaizkiaren banalizazioa28
deituriko prozesuarekin.
Hori bai, memoria egitea, abstraktuan, alferreko ariketa izan daiteke, aipatu ditugun hurrengo bi faseei begira
ez badago. Alde batetik, memoria justiziari zuzendutakoa izan behar da, gero ikusiko dugun bezala. Horrek
aurresuposatzen du azaldutako gertaerak ezin direla berriro gertatu. Bestetik, memoria erabat egoera anomaloa
konpontzeko helburua izan behar du. Horregatik, memoria ezin da sumindura edo gorrototik abiatu; aitzitik,
gertatutako ulertzera eraman behar gaitu (ulertzea, iraganaz kontzienteak izan), etorkizunerantz adiskidetuta
urratsak ematen dituen gizarte dinamiko batera iristeko aldez aurreko hausnarketa gisa.
B) Justizia eta ordaina ematea
Justiziaz ari garenean, ez dugu bakarrik aipatzen epaile eta magistratuek inpunitatea ekiditeko egiten
duten lana. Batez ere, gizarteak, oro har, iritzi publikoak biktimei laguntzeko zer egin dezakeen pentsatzen
ari gara, biktimei eta bizikidetza demokratikoari kendutakoa itzuli, sendatu eta konpontzen laguntzeko
egin dezakeena. Gure iritziz, justizia eskuratzeko ekintzek helburu objektibo hauek izan behar dituzte:
 %LNWLPHQ VXIULPHQGXDUHNLNR HQSDWLD KDX GD ODJXQW]D HPDWHD HWD HONDUWDVXQD DGLHUD]WHD
Aurreko fasean esan dugun bezala, jasandako sufrimenduaren inguruan kontakizuna eraiki
duen gizarte batek aitortu behar du bidegabekeria hori, eta eskubideak urratuta eduki zituzten
pertsona horiekin sentibera izan behar du. Komeni da azpimarratzea, lehen esan bezala,
horrek ez duela esan nahi biktimen ideologiarekin ados egotea29. Desadostasun politikoa zilegi
da gizarte guztietan eta beharrezkoa da, hain zuzen ere, justiziaren prozesua eta eztabaida
ideologikoa bereiztea. Hortxe dago, baita ere, eskuzabaltasun demokratiko eta desberdinen
arteko bizikidetzaren ariketa garrantzitsu bat.
'DWXNXDOLWDWLERHQDQDOLVLDQQDEDUPHQGXGXJXPHKDW[DWXWDNRSHUWVRQDNJL]DUWHHVWLJPDWL]D]LRNR
prozesu baten menpe egon zirela. Beharrezkoa da pertsona horiei errehabilitazio soziala eta
morala eskaintzea. Kendutako edo zalantzan jarritako balioa eta duintasuna berriro itzultzea.
*DLQHUDJXUHLNHUNHWDUHQKHOEXUXNRSHUWVRQDNDGLHUD]SHQDVNDWDVXQDHUDELOW]HDJDWLNODQELGHDQ
askatasunez jarduteagatik edo aldarrikapenak egin eta herriaren alde lan egiteko hautatuak
izategatik mehatxatu eta hertsatu zituztela kontuan hartuta, beharrezkoa da erresilientziaren
balioa nabarmentzea, bai eta prezio pertsonal handia ordainduta beren eskubideak baliatzen
jarraitzeak duen balioa ere.
%LNWLPHQJDOHUDNRQSRQH]LQDGD(]LQH]NRDGDVRUWXWDNRNDOWHDHUDEDWRUGDLQW]HD,QRUNH]LQ
GL]NLH ELNWLPHL LW]XOL NHQGXWDNR GHQERUD JDOGXWDNR DXNHUDN NHQGXWDNR LQWHJULWDWH ÀVLNR HWD
morala eta, are gutxiago, senideren bat hil zietenean. Gizarteak biktimei eskaini ahal dien modu
bakarra da etorkizun desberdina eraikitzea, hainbeste sufrimendu sortu zen iraganeko garai
horretatik urrun. Horrek beste fase bati ekitera garamatza: ulertze eta adiskidetzea.
26 Gómez, F. “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”. Hemen:
Gómez, F. (dir) (OGHUHFKRDODPHPRULDRSFLWRU
27 Múgica Munárriz, G. “Algunos retos y tareas de un futuro post-ETA” RSFLW. 127.-128. or.
28 Múgica Munárriz, G. “Algunos retos y tareas de un futuro post-ETA” RSFLW. 127.-128. or.
29 Martínez de Bringas, A. “De la ausencia de recuerdos y otros olvidos intencionados. Una lectura política de los secuestros de la
memoria”. Hemen: Gómez, F. (zuz.). (OGHUHFKRDODPHPRULDRSFLWRU
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2UDLQDUWHHVDQGDNRJX]WLDJDWLNMXVWL]LDNNDOWHRUGDLQDHNDUULEHKDUGX(XURSDU%DWDVXQHNROHJHULDN
HPDWHQ GXHQ GHÀQL]LRDUHQ DUDEHUD MXVWL]LD OHKHQHUDW]DLOHD KDX GD ´ELNWLPHN HWD DUDXKDXVOHHN
KRUUHWDUDNREDLPHQDDVNDWDVXQH]HPDWHQEDGXWH]LJRUDUORNRDUDXKDXVWHDUHQRQGRULR]NRDUD]RHL
LUWHQELGHDHPDWHDDKDOELGHW]HQGXHQSUR]HVXDKLUXJDUUHQLQSDUW]LDOEDWHQODJXQW]D]”30.
C) Ulertzea eta gizarte-adiskidetzea
Gizarte-adiskidetzea, komunitate-politika den aldetik, memoria, justizia eta leheneratzeko prozesu
guztien azken helburua da. Adiskidetzerik gabe, bakea su-eten bat izango litzateke, luzeagoa edo
laburragoa, eta gizarte-haustura gailenduko litzateke. Fase honetan, beharbada, barkamena egon
daiteke, baina baldintza hori ez dugu hemen sartu, oso ekintza pertsonala eta borondatezkoa baita, eta
ezin da inoiz halakorik eskatu. Barkamenaren ordez, ulertzeko baldintza sartu dugu. Hannah Arendt-ek
ulertzeari eta adiskidetzeari buruz hitz egin zuen:
$GLVNLGHW]HDXOHUW]HDUHNLQEDWHUDGRDH]LQEHVWH]HWDKRUUHNtout comprendre c´est tout pardonner
RKLNRJDL]NLXOHUW]HDHNDUULGX+DODHUHEDUNDPHQDNLDLDH]GDXND]HULNXVLULNXOHUW]HDUHNLQH]EDLWD
KRUUHQEDOGLQW]DH]WDRQGRULRDHUH%DUNDPHQD ]DODQW]DULNJDEHJL]DNLDUHQJDLWDVXQKDQGLHQHWDNR
EDW HWD EHKDUEDGD HNLQW]DULN DXVDUWHQD LW[XUD] H]LQH]NRD GHQD ²HJLQGDNRD GHVHJLWHD² HJLWHQ
VDLDW]HQ GHODNR HWD GHQD DPDLWXWD ]HJRHOD ]LUXGLHQHDQ KDVLHUD EHUULD H]DUW]HD ORUW]HQ GXHODNR 
ekintza bakarra da eta ekintza bakar batean amaitzen da. Ulertzeak, ordea, ez dauka amaierarik, eta
EHUD]H]GXHJLD]NRHPDLW]DULNVRUUDUD]WHQJL]DNLHQEL]LPRGXHVSH]LÀNRDGDJL]DEDQDNRDNDUURW]
EH]DODMDLRGHQPXQGXDUHNLQDGLVNLGHWXEHKDUUDGDXNDODNRHWDPXQGXKRUUHWDQDUURW]EH]DODMDUUDLWXNR
GXEHWLEHUHEDNDUWDVXQHVSH]LÀNRDGHODHWD«7RWDOLWDULVPRDXOHUW]HDNH]GDNDUEDUNDPHQDEHUHNLQ
DLW]LWLNKDODNRULNJHUWDGDLWHNHHQPXQGXDUHNLQDGLVNLGHWXDKDOJDUHODHVDQQDKLGX31.
(JLOH DOHPDQLDUUDUHQ GHÀQL]LRDUHQ DUDEHUD XOHUW]HDN DGLVNLGHW]HNR SUR]HVX SROLWLNRDUHQ JL]D DOGHUGLDN
HWDJL]DUWHDUHQDNDLQW]DWHVWHUDEXOW]DW]HQJDLWX2QGRULR]DGLVNLGHW]HDKRQHODGHÀQLWXGDLWHNHWRSDNHWD
publikoaren prozesua, non tarteko pertsonek, komunitate politiko gisa, jasandako oinarrizko eskubideen
urraketa eta bidegabekeriak onartezinak direla aitortzen duten. Prozesu hori harremanen esparru berria
eraikitzeko oinarria da, eta esparru berri horretan giza harremanen etikarekiko eta arau demokratikoekiko
begirunea bide bakarrak dira etorkizunean sor litezkeen auziak konpontzeko, betiere gertaera horiek berriro
ez gertatzeko helburuari begira32.
ETAren eta bere ingurunearen erasoen kasu honetan, biktimarioek beraiek irmotasunez adierazi behar
GXWHDGLVNLGHW]HNRNRQSURPLVRDHPDQGXJXQGHÀQL]LRDUHNLQEDWHWRUULWD$GLVNLGHW]HNRSUR]HVXEDWHUDNR
ezinbesteko urratsak dira, batetik, bidegabekeria eta kaltea egin dela berariaz eta zintzotasunez adieraztea,
eta bestetik, iraganeko akats berdinak ez errepikatzeko konpromisoa adieraztea. Adiskidetzeko prozesua
EHUH]OX]HDL]DQJRGDHWDR]WRSR]EHWHWDHJRQJRGDLUDLQVXVPRJDLW]HVSHQDXUUHLULW]LJDL]NLXOHUW]H«
ugari gainditu beharko dituelako. Sentimendu negatibo asko daude metatuta eta horrek esan nahi du
erakunde pribatu eta publikoek topaketa-foroak antolatzeko lan handia egin beharko dutela, erakunde horiek
baitira hausnarketa-prozesuen gidariak edozein gizartetan. Biktimek eta biktimarioek komunikazio-espazioak
izan beharko lituzkete adiskidetutako gizarte baterako konpromisoa adierazteko, bizi izandako trauma
hutsaltzeko edo ahazteko, jasandako kolpeak biktimarioei itzultzeko tentazioak ezabatuta.
Prozesu hau ezartzeko iradokizunak:
 (7$N PHKDW[DWXWDNR SHUWVRQHQ VXIULPHQGX ELGHJDEHD LULW]L SXEOLNRDUL DXUNH]WHD HWD
ezagutaraztea, biktimen ikuspuntuarekin, gertaeren kontakizuna eragindako kaltearen uste
sendotik abiatzeko. “%LNWLPHQ LNXVSXQWXD EHUHJDQDW]HD EHKDUUH]NR EDOGLQW]D GD EHQHWDNR
GLVNXUWVRHWLNREDWHUDNREHUH]LNLLQGDUNHULDUHQJDLDULKHOGXQDKLED]DLR$UHJHKLDJR]LXUDVNL
ELNWLPHQLNXVSHJLDJHKLW]HDNEHQHWDNRLUDXOW]DHWLNREDWHNDUULNRGX”33.
%LNWLPHNMDVDQGDNRHUDVRDNKHUWVDSHQDNHWDMD]DUSHQDH]HUODWLEL]DW]HDHNLGLQH]LQH]NR]HUEDLW
izan balitz bezala. Biktimarioen gertaeren erantzukizuna ulertzea.
 0HWRGRORJLD GHVEHUGLQHQ ELWDUWH] (7$N PHKDW[DWXWDNR SHUWVRQHL EXUX]NR LNHUNHWDQ
sakontzea, mehatxatuta egon ziren baina intimidazioari aurre egiteko beste irtenbide batzuk
30 Arendt, Hannah. (LFKPDQQHQ-HUXVDOpQ, Bartzelona: DeBols!illo, 2009.
31 Múgica, G. op. cit. 131. or.
32 2.1. artikulua. Europar Batasunaren Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2012/29/EB Zuzentaraua, 2012ko urriaren 25ekoa,
delituen biktimen eskubideen, laguntzaren eta babesaren inguruko gutxieneko arauak ezartzen dituena. Zuzentarau horrek Kontseiluaren
2001/220/JAI esparru-erabakia ordezten du.
$UHQGW+´&RPSUHQVLyQ\SROtWLFD /DVGLÀFXOWDGHVGHODFRPSUHQVLyQ µ+HPH'DLPRQ5HYLVWDGHÀORVRItD, 26 zk., 2002, 17.-18. or.
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erabili zituzten pertsonen egoera ikertzeko (beharbada arrazoi horregatik ez dira estatistiketan
agertzen).
 %LNWLPHQ LNXVSXQWXD D]DOW]HQ GXWHQ HWD KHUULWDUUHQJDQ HQSDWLD VRUW]HQ ODJXQW]HQ GXWHQ
ÀN]LRODQDNHWDDUWHVRUNXQW]DNRDNVXVWDW]HD
 (VWLJPDWL]DWXWDNR HWD PRUDONL NRPXQLWDWH SROLWLNRWLN NDQSR JHUDWXWDNR SHUWVRQHQ DLQW]DWHVSHQ
publikoa sustatzea. Denok hartu behar dugu parte gizarte zuzen bat eraikitzen laguntzeko,
baina, bereziki, isilaraziak izateko saiakerari aurre egin zioten pertsonak ezinbestekoak dira
eraikuntza horretan.
(UDNXQGHSXEOLNRHNEL]LNLGHW]D]LELNRUDNRNXOWXUDOHKHQHUDW]HNRODQHDQMDUUDLW]HDHWDNXOWXUD
horri kalte egin eta txosten honetan salatu diren praktikak gaitzesten jarraitzea.
 7[RVWHQ KRQHQ HGXNLD KHGDW]HD EHUWDQ MDVRW]HQ GLUHQ WHVWLJDQW]HL HWD MD]DUSHQ
praktiken bidez urratutako giza eskubideen salaketari ahotsa eman nahian.
Gogora, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institututak ekarpen
baliotsua egin dezake topaketak, bizipenen trukaketa eta eztabaidak dinamizatzeko,
terrorismoaren erasoa jasan eta eskolta eduki behar izan zuten pertsonen errealitatea gizarte
osoari ezagutarazteko.
%HVWHDXWRQRPLDHUNLGHJREDW]XHNLQHGR*REHUQXDUHNLQHNLQW]DNNRRUGLQDW]HDLNHUNHWDKRQHQ
DQW]HNRODQDNHJLQGDLWH]HQHWDKRUUHODEHVWHLNXVSHJLJHRJUDÀNREDW]XHWDWLNPHKDW[DWXWDNR
pertsonen errealitatean sakontzeko.
 ,NHUNHWDODQ KRQHQ KHOEXUX EHUGLQDN GLWX]WHQ HONDUWHHQ DUWHNR WRSDNHWDN VXVWDW]HD PHPRULD
justizia eta gizarte-adiskidetze faseei edukia eman behar dien iritzi-aniztasun sortzaileari ahotsa
emateko.
(7$NRNLGHDNHGRPHKDW[DW]HQ]XHQLQJXUXQHNRNLGHDNL]DQ]LUHQHWDRUDLQDXWRNULWLNDHJLWHQ
duten pertsonen testigantzak iritzi publikoari eskaintzea. Biktimei eta gizartearen bizikidetza
demokratikoari eragindako kaltea aintzatesteko prozesuan komenigarria da hausnarketa-guneak
izatea, giza eskubideen urraketan parte hartu zutenek publikoki egin dezaten itzultzeko bidea.
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Nordquist, Kjell Åke. “¿La verdad de quién? ¿Cuál reconciliación? Sobre la reconciliación como concepto
político”. Hemen: (VWXGLRVGHÀORVRItD, 2008, 491.-497. or.
Pérez, Kepa. /DYLROHQFLDGHSHUVHFXFLyQHQ(XVNDGL, Bilbo: ADDH eta Eusko Jaurlaritza, 2005.
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8. Eranskinak
Eranskin hauetako informazioa ikerketa-taldearen esku jarri zuen Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak.
Zalantzarik ez dago eranskin horiek oso interesgarriak direla gure ikerketarako. Duten luzera eta xehetasun
mailagatik, eranskin moduan eman ditugu. Oso argi erakusten dute atentatu edo erasoen helburu izan
zitezkeen pertsona eta erakundeei buruz ETAk bildu zuen informazioaren kalitatea.

1. ERANSKINA
ETAren dokumentazioan agertu diren datuei dagozkien pertsonen kopurua
Ertzaintzak 36.000 pertsonari buruzko informazioen kopuru zehatza ezagutzen du. Informazio hori ETAri
aurkitu zaio Ertzaintzaren polizia operatiboetan edo beste segurtasun-indar batzuek egindako operatiboetan,
atxilotuek egindako polizia deklarazioetan edo komunikatuetan34.
Hurrengo taulak egitean kontuan hartu dira, batetik, ETAk helburu baten inguruan denboran zehar lortu
zituen informazioen kopurua, eta, bestetik, aurkitutako informazioen tipologia. Hona hemen informazio
horien parametroak35:
Oinarrizko informazioaLWXUULRÀ]LDOHWDLUHNLHQELWDUWH]KHOEXUXHLEXUX]ORUW]HQGHQLQIRUPD]LRD
Izen-abizenei buruzko informazioak dira, erkatu gabe eta datuak erantsi gabe.
Informazio erdi elaboratua: informazio horietan pertsona baten identitate, kidetasun, helbide eta
ondasunei buruko datuak agertzen dira, baina datu horiek erkatu eta zabaldu gabe daude.
Informazio elaboratua: identitate, helbide, ibilgailu, errutina, jarraipen, argazki eta abarri buruzko
LQIRUPD]LRHUNDWXDDOGHUDWXDHWD]DEDOGXDKHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR]DEDODHJLWHNR

'HÀQL]LRKRULODQKRQHWDQGDJRRLQDUULWXWD1RUGTXLVW.MHOOcNH´¢/DYHUGDGGHTXLpQ"¢&XiOUHFRQFLOLDFLyQ"6REUHODUHFRQFLOLDFLyQ
como concepto político”. Hemen: (VWXGLRVGHÀORVRItD, 2008, 491.-497. or.
35 Bilbao, Galo eta Etxeberria, Xabier. /DSUHVHQFLDGHODVYtFWLPDVGHOWHUURULVPRHQODHGXFDFLyQSDUDODSD]HQHO3DtV9DVFR, Bilbo:
Bakeaz, 2005, 34. or.
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ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (1990-2011)

Taulak36 37
ALDERDI POLITIKOAK
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

1

2.080+71*

199+4*

33+1*

2

303+1*

64

23

3

116

73

14

4

39

74

14

5

15

33

22

6

10

23

14

7

9

21

12

8

2

16

10

9

2

5

5

10

0

3

3

11

1

2

4

12

0

1

1

13

0

0

3

14

0

0

1

15

0

1

0

16

0

0

3

17

0

0

0

18

0

0

0

19

0

0

3

*8=7,5$

2.577+72*

515+4*

165+1*

36 Gure azterlanean 1990-2011 epealdiko gertaerak aztertzen badira ere, 1. eranskinaren informazioa 1990etik 2015era arte jasotako
informazioarekin eginda dago; izan ere, 2011tik 2015era arte lortutako informazio guztia ETAk aurreko urteetan egindakoa zen, eta, beraz,
aztertzen ari garen epealdiaren barruan dago.
37 ETAk bere atentatuen helburu izan zitezkeen pertsonei buruz zeukan informazio-kopurua jasotzen du taulak. Ildo horretan, adibidez,
WDOGHWHUURULVWDNSHUWVRQDULEXUX]NRRLQDUUL]NRW]DWMRWDNRERVWW[RVWHQ]LWXHQHGRERVWLQIRUPD]LRNRQÀVNDWX]LW]DL]NLRQ,QIRUPD]LRHGR
dokumentu kopuru bera, baina erdi elaboratutzat jotakoak, 33 pertsonari buruzkoak ziren. Azkenik, 22 pertsonari jarraipen elaboratuak
egin zitzaizkien bost aldiz.
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JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

45

16

0

3

10

8

6

4

4

9

1

5

1

6

1

6

2

1

4

7

0

1

2

8

0

0

0

9

0

0

1

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

13

0

0

0

14

0

1

0

*8=7,5$

282+11*

69+2*

19

ENPRESABURUAK/ENPRESAK
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

40

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

108+57*

60+19*

6+2*

3

18+9*

19+7*

1+1*

4

9+2*

11+2*

993

5

6

6

2

6

2+1*

2+1*

1

7

2

2

0

8

0

1*

0

9

0

1*

3

18

0

0

1

*8=7,5$

1.688+1.458*

559+138*

1019+14*

ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (1990-2011)

HEDABIDEAK:
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

50

18

1

3

4

14

2

4

1

8

1

5

2

4

2

6

1

1

1

11

0

1

0

*8=7,5$

274+2*

90

11

ERAIKIN OFIZIALAK
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

8*

0

0

3

1*

1*

0

4

0

0

0

5

0

0

1*

*8=7,5$

3+80*

14*

13*

ELKARTEAK/FUNDAZIOAK
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

7

2

2

3

0

1

0

4

1

2

1

5

0

2

0

*8=7,5$

142+29*

28+3*

3

DROGA-TRAFIKOA
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

4+1*

1

1

3

0

0

0

4

0

1

0

*8=7,5$

142+29*

28+3*

3

41

IRAKASKUNTZA
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

8

0

0

3

5

0

0

4

2

0

0

*8=7,5$

63

7

1

ETAk ISIL-MANDATARITZAT HARTUTAKO PERTSONAK
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

0

1

1

3

0

0

0

4

0

1

0

*8=7,5$

7+1*

7+27*

3

ERREGE-ETXEA
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua
2

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

0

2

0

3

0

0

3

*8=7,5$

12

3

3

EUSKO JAURLARITZA
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

4

0

0

*8=7,5$

15+1*

0

0

DIPLOMATIKOAK
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

42

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

2

0

0

*8=7,5$

31+1*

0

0

ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten bidegabekeriari buruzko txostena (1990-2011)

SINDIKATUAK
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

2+6*(CCOO)

1*(CCOO)

0

*8=7,5$

3+9*

1+1*

0

KODETU GABEKOAK
Pertsona bati
buruz lortutako
informazio-kopurua

Pertsona-kopurua
Oinarrizko informazioa
(izen-abizenak)

Informazio erdi elaboratua
(datu pertsonal osagarriak)

Informazio elaboratua
KHOEXUXDUHQLGHQWLÀND]LR
zabala egiteko)

2

64

2

0

3

8

0

0

4

1

0

0

*8=7,5$

3.705+76*

167+4*

17+1*
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2. ERANSKINA
0HKDW[DWXWDNRNROHNWLERHLHPDQGDNRDUULVNXPDLOHQ]HUUHQGD
Arrisku txostena(UW]DLQW]DNHJLWHQ]XHQSROL]LDW[RVWHQEDW]HQHWDEHUHKHOEXUXD]HQSHUWVRQDÀVLNREDWHN
ETAren atentatu bat edukitzeko zuen arriskua irizpide murriztaile batekin zehaztea, pertsona horri, bere
egoera zehatza kontuan hartuta, babes zerbitzurik egokiena eskaintzeko. Arrisku-mailak ematen ziren ETAk
helburu bakoitzari buruz zeukan informazio-motaren, kopuruaren eta kalitatearen arabera.
Pertsona bati buruzko arrisku-mailaren txostena egiteko, beharrezkoa zen pertsona horren inguruan ETAri
aurkitutako eta/edo bere barne komunikatu edo idazkietan zabaldutako informazioa aztertu eta baloratzea.
Kontuan hartzen zen, halaber, pertsona hori ETAk eraso egin edo eraso egin nahi zion kolektiboan zegoen
ala ez. Azkenik, beste iturri batzuetatik lortutako datuak hartzen ziren kontuan, betiere, Ertzaintzak erkatuta.
Arrisku-maila zehatz bat ematean, ez ziren kale borroka edo gizarte-presioaren ekintzak kontuan hartu;
hala ere, informazio hori bildu eta azken agiriari erantsi zitzaion, elementu baliagarria izan zitekeelako zein
arrisku-maila ezarri behar zen erabaki behar zutenentzat.
Txostenetako arrisku-mailen (arrisku-mailaren larritasunaren arabera ordenatuta, handitik txikira)
ezaugarriak hauek dira:
4. arrisku-maila: ETAren mehatxu globalaren menpean zegoen kolektibo batean egotea . Atentatu terrorista
bat jasan duten kideen kolektiboa da (kontuan hartu gabe biktimek kolektibo horretan zeukaten eginkizuna
HGRNDUJXDUHQJDUUDQW]LD HGREHVWHOD(7$NEHUHDJLULHGRNRPXQLNDWXHWDQLGHQWLÀNDWXWD]HXNDQNROHNWLERD
Pertsona bati buruzko informazio “gordina” harrapatzea. Elaboratu edo erkatu gabea. Iturri ireki eta/edo
SXEOLNRHWDWLNORUWXWDNRD (+$$%2(HUUROGD« $UULVNXNROHNWLEREDWHNRSHUWVRQDNEDUQHKDUW]HQGLWXHQ
zerrendetan agertzea. Prentsa-ebakinak (argazkiekin edo argazkirik gabe), eskuz idatzitako oharrik gabe
eta bestelako datuak gehitu gabe. Hauteskundeetarako propaganda, talde politiko bakoitzeko kideak
jasotzen dituena.
3. arrisku maila:3HUWVRQHLEXUX]NRLQIRUPD]LRGHVEHUGLQDNGLWXHQGRNXPHQWD]LRDKDUUDSDW]HDLWXUULRÀ]LDO
eta irekietatik lortutakoa. Fitxak egitea (eskuz idatzita edo informatizatuta). Informazio horiek euren artean
erkatuta eta/edo zuzenduta egon behar dute, baina inoiz ere ez in situ egiaztatuta edo gehituta.
2. arrisku-maila: Norbanakoari buruzko informazio “erdi elaboratua” harrapatzea. Pertsona baten
identitateari, helbideari eta ondasunei buruzko datuak. Iturri ireki eta publikoetatik pertsona bati buruz
lortutako datuen elkartrukea. Lekuan bertan helbide edo lantokiaren egiaztapen edo krokisak egon
gabe, eta jarraipen edo errutinen egiaztapenik gabe, horrek 1. arrisku-mailara eramango gintuzkeelako.
Arrisku-maila horrek helburuari buruzko datu pertsonalak daudela esan nahi du, ETAk egiaztapenik
egin ez badu ere.
1. arrisku-maila: Informazio elaboratua. Lekuan bertan erkatu, egiaztatu eta gehitzen den informazioa da.
Helbidearen eta/edo lantokiaren krokisa eta jarraipenak (errutinak eta joan-etorriak, ohiturak...).
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KOLEKTIBOA

ALDERDI POLITIKOAK

JUSTIZIA-ADMINISTRAZIOA

ENPRESABURUAK

HEDABIDEAK

ERAIKIN OFIZIALAK/AZPIEGITURAK

IRAKASKUNTZA

ESPETXEETAKO FUNTZIONARIOAK

ELKARTEAK/FUNDAZIOAK

UDALTZAINGOA
DIPLOMATIKOAK

KODETU GABEKOAK

ARRISKU-MAILA

KOPURUA

1

101

2

95

3

57

4

907

1

12

2

7

3

10

4

318

1

492

2

621

3

4

4

30

1

12

2

9

3

10

4

63

1

3

2

5

3

21

4

144

1

2

2

2

3

5

4

16

1

1

3

1

4

8

3

2

4

2

2

1

4

1

4

5

1

1

3

2

4

25
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