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1. ATARIKOA

Foro Sozial Iraunkorrari buruz
Foro Sozial Iraunkorra da bake prozesua laguntzeko eta gatazkaren ondorioen konponbidea
errazteko gizarte zibileko hainbat erakunderen artean osatutako espazio dinamizatzailea.
Gaur egun, 18 entitatek osatzen dute, beste norbanako askorekin batera: ELA, LAB, CCOO,
Steilas, ESK, Ahotsak, Bake Bidea, Uharan, Baketik, Gernika Batzordea, Sare, Etxerat, Paz
con Dignidad, Bilgune Feminista, Herri Eliza, Antxeta Irratia, Hitz&Hitz eta Egiari Zor
Fundazioa.
Foro Sozial Iraunkorra 2016. urteko ekainean sortu zen. Lanerako erreferentetzat ditu 2013.
urtean Bilbon eta Iruñean ospatutako lehen Foro Sozialetik ondorioztatutako 12 gomendioak. Horiek, honako 5 lan ildotan laburbildu daitezke:
1. Bake prozesuaren erronka nagusienei aurre egiteko oinarrizko kontsentsuak lortzea.
2. Armagabetze eta deuseztatze prozesu bat diseinatzea, martxan jartzea eta bururaino
eramatea.
3. Preso edo ihesean dauden pertsonen bergizarteratzea erraztea.
4. Giza eskubideak sustatu eta bermatzea.
5. Iraganari zintzotasunez aurre egiteko, egia eta memoria babestu eta zaintzea, horrela
etorkizuneko bizikidetzaren oinarriak eraikitzeko.
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Gogoetabideak
Foro Sozial Iraunkorrak 3 lan esparru nagusi izan ditu 2016an sortuaz geroztik: armagabetzeari zegokiona (2017. urtean desegin zen jadanik); preso, iheslari eta deportatuen
eskubideei dagokiena; eta memoria eta bizikidetza gaiei dagokiena.
Horrez gain, beste hainbat lan ildo tranbertsal ere baditu: bake prozesuan emakumeek
egindako ekarpena balorean jartzea helburu duen lan taldea; hitza “desarmatu” deritzona
eta lengoaiaren erabilera aztergai duena; eta beste nazioarteko beste bake esperientziei
erreparatu asmo diena, horiengandik ikasteko.
Esparru bakoitzaren gainean jarduten diren lantaldeak “Gogoetabide” izena dute eta Foroa osatzen duten eragileetako ordezkari eta norbanakoak dira berauetan biltzen direnak,
hilean behineko maiztasunez
Hain zuzen ere, memoria eta bizikidetza Gogoetabidearen baitatik sortu zen “Sufrimenduaren kartografia integral baterantz” egitasmoa.
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2. helburuak

Giza eskubideen urraketak eta “bestelako” sufrimenduak
Giza eskubideen urraketa bat zer den zehazterako orduan Foro Sozial Iraunkorraren erreferentziazko markoa Giza Eskubideen eta Oinarrizko Askatasunen Europako Hitzarmena
da. Berau, nazioarteko hitzarmen bat da, helburu duena Europan giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak babestea. 1950eko azaroaren 4an onartu zuen Europako Kontseiluak (1948. urteko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren izpirituari bere eginez).
Hitzarmen horren arabera, giza eskubideen urraketak dira:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erahilketa.
Tortura.
Esklabotza.
Lan derrigortuak.
Askatasun indibidualen jazarpena.
Segurtasun pertsonalerako eskubidearen urraketa.
Epaiketa justua izateko eskubidearen ukazioa.
Bizitza pribatua eta intimoa izateko eskubidearen ukazioa.
Pentsamendu, adierazpen eta erlijio askatasunaren eskubidearen kaltetzea.
Elkarretaratze askerako eskubidearen urraketa.
Ezkondu eta familia bat sortzeko eskubidearen urraketa.
Diskriminazioa.

Hortaz, konplexua da oso, euskal gatazkaren kasuan, giza eskubideen urraketen eta bestelako sufrimenduen arteko muga marraztea. Testuinguru politikoak, biolentziaren eragiletzak, tokian tokiko legediak… eragin handia dute. Noski, urraketa batzuen kasuan ez
dago inolako zalantzarik: erailketak, torturak, bahiketak… eskubide urraketa larriak dira.
Baina, beldurra? Urteetan luzatutako askatasun gabezia? Salbuespenezko legedia baten
aplikazio sistematikoa?
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Urraketa bat zer den edo zer ez den bereiztea ez dagokio Foro Sozial Iraunkorrari. Gu, bake
prozesua blokeatzen duten elementuak askatzen saiatzeko ekarpen positibo bat egiteko bokazioaren sortu ginen, eta bizikidetza eta memoria gaiei dagokienez, egia osoa ezagutzea
bermatuta, bizi izandako drama berriro errepikatu ez dadin ekarpen positibo bat egiteko.
Hortaz, dagokiguna zera da: sufrimendu mota ahalik eta anitzenak biltzea eta horien existentzia euskal gizarteari jendarteratzea. Horretara dator sufrimenduaren kartografia hau.
Egia osoa eta enpatia
Etorkizuneko elkarbizitzarako oinarriak sortzeari ekitean datza bake prozesu batek, pertsona ororen eskubide guztiak errespetatuaz bermatzeko gertatutakoa berriro ez dela errepikatuko. Horrek, ezinbestean, bizi izandako guztiaren eta gertakari horien zergatien gainean jardutea eskatzen du.
Horrez gain, azken urteotan euskal jendarteak abiatu duen bakea erakitzeko bidean, enpatia lantzea ezinbestekoa da. Horretarako, oinarrizkoa da erreparatzea urte luzetan gure
egunerokotasunaren parte izan diren gertakari horiek nola bizi izan ditugun batzuek eta
besteek.
Horrela, ohartuko gara poliedrikoa izan den eta oraindik ere baden errealitate baten aurrean gaudela, min mota anitzak bere baitan hartu dituena; gainazal sozialera oraindik
azaleratu ez diren sufrimenduak dauden eta egongo diren errealitate bat, hain zuzen, bakoitzak bere lubakitik bizi izandakoak.
Kontakizun horiek guztiak, sufrimendu horiek guztiak, gatazka berberaren ondorio dira
eta beraz, memoriaren zati behar dute izan, giza eskubideen urraketa izendapena izan ala
ez. Beraz, gatazka konpontzeko eta elkarbizitza eraikitzeko, ezinbestekoa da horien aitortza, dagokien tokia ematea.
Horri guztiari erantzun bat emateko asmotan ekin genion “sufrimenduaren kartografia
integrala” ekimenari. Horren bidez, pertsonen esperientzian eta ezagutzan oinarrituta, sufrimendu mota ahalik eta gehienak identifikatzera heldu nahi izan dugu, iraganean gertatutakoa ezagutzea bermea baita halakorik etorkizunean ez errepikatzeko. Funtsean, tresna
bat sortu nahi izan dugu, gatazkaren baitan bizi izandako sufrimendu guztiak mahai gainean jarriko dituena eta, horrela, lagunduko duena pertsonok bizi izandako minak gizarteratzen eta gatazkaren biktima guztiei dagokien egia, justizia eta erreparazioa eskaintzen.
Zenbat buru, hainbat aburu
Aurkezten duguna ez da amaituta dagoen dokumentu bat, abian den ekimen bat baizik.
Kartografia “integralerantz” norabidea jarrita duen dinamika da abiatu duguna, gero eta
ekarpen gehiago bere baitan hartzeko bokazio a duena. Sufrimendua oso pertsonala den
zerbait baita, pertsona adina forma dituena.
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Hori dela eta, bakoitzak, bere bizipenaren arabera, azentua elementu batzuetan edo besteetan jartzea beharrezkoa da, kontakizunak ezberdinak izatea, memoria poliedriko bat
eraiki ahal izateko. Garrantzitsuena da ziurtatzea elkarbizi behar duten errelato guztiek
gatazkaren baitan gertatu den oro aintzat hartzen dutela eta kontatzen dutela. Hau da, ez
dela ezer kontatu gabe uzten. Horretara ere badator kartografia hau.
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3. METODOLOGIA

Norbanakoen esperientziak ezagutu eta sufrimendu ahalik eta anitzenak identifikatzeko
hainbat lan saio antolatu eta dinamizatu ditu Foro Sozial Iraunkorrak 2017 eta 2018 urteetan zehar.
Helburu nagusia ahalik eta modu zabalenean gatazkaren baitan jazotako sufrimenduak
zein izan diren eta zer suposatu duten jasotzea izan da, aldi berean zehatza eta zabala den
panorama bat islatu asmoz.
Horretarako hiru printzipio hartu ditugu ardatz:
1. Errespetua: partaide bakoitzak gatazkaren inguruko bizipenak plazaratzea da helburua, hurkoarekin konpartitu eta gainerakoen bizipenak entzunez.
2. Metaketa: ahalik eta ekarpen gehien eta anitzenak gehitzea.
3. Aniztasuna: norberaren bizipenak plazaratzea nahiz eta beste partaideen bizipenekiko
desadostasuna islatu.
Hortaz, kontzeptuak nahi adina errepikatzeko aukera eman da. Era berean, argi utzi da
akordioetara heltzea ez dela inondik inora ariketaren helburua.
Ekarpenak egiteko partaide bakoitzari bere esperientzia eta ezagutzan oinarritzeko eskatu
izan zaio. Ez da ideiarik zentsuratu edo mugarik jarri. Ariketa ireki bat izan da.
Work-coffee delako metodologia bidez jasotzen dira ekarpenak:
•

Lehenik, partaideak ausaz, modu aleatorioan, lan-taldetan banatu dira.

•

Ostean, bakoitzari modu anonimoan post-it-etan gatazkaren ondoriopeko sufrimendu
gisara identifikatzen duena zer den idazteko eskatu zaio. Bakarkako ariketa horri 5-10
minutu artean eskaintzen zaizkio. Ez da aurretik inolako erreferentizarik eman.
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•

Ostean, banan-banan jasotako ideiak paneletan multzokatzen dira.

•

Erreferentziatzat Foro Sozial Iraunkorreko Memoria eta Bizikidetza Gogoetabideak bere
lehen hausnarketan identifikatutako 4 bloke handiak eskaini dira, nahiz horiekin zertan ados egon ez dagoela aditzera eman den eta antolaketa ezberdin bat proposatzeko
aukera zabalik dagoela adierazi den:
•
•
•
•

Bizitzeko eskubidearen urraketak eragin dituen sufrimenduak.
Ekonomiarekin lotutako ondorioek eragin dituzten sufrimenduak.
Eskubide zibil eta politikoen urraketak eragin dituen sufrimenduak.
Osotasun fisiko-psikikoaren kaltetzeak eragin dituen sufrimenduak.

•

Partaide guztiek identifikatu dituzten sufrimenduak zein izan diren azaldu ostean, gainontzekoak entzun ostean ideia gehiago sortu diren galdegin da. Horiek ere idatzi, eta
paneletan gehitu dira.

•

Taldekideen artean sortutako eztabaidatik sufrimendu gehiago ondorioztatzekotan, dinamizatzaileak jaso ditu. Horiek zein paneletara gehitu talde osoak erabaki du.

Egindako lan-saioetan baliatutako oinarrizko metodologia da hori. Testuinguru bakoitzaren berezitasunei erreparatuta, ordea, moldaketak egin izan dira (jende kopurura egokitzeko, aurrez erreferentziaren bat emateko edo ez emateko…).
Dinamizatzaile bolondresen ardura izan da saio bakoitzean sortutako edukiak jasotzea,
antolatzea eta sistematizatzea. Horiekin Foro Sozial Iraunkorreko bizikidetza eta memoria
Gogoetabideko kideek prestaketa saioak egin dituzte aurrez, dinamikaren helburuak ongi
azaltzeko eta egin beharreko lana zein den argi definitzeko.
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4. GAUZATUTAKO EKIMENAK

4.1 Hastapenak
Foro Sozial Iraunkorraren bizikidetza eta memoria Gogoetabidea
“Sufrimenduaren kartografia integralerantz”, lehen pausua, Foro Sozial Iraunkorraren bizikidetza eta memoria lan taldearen1 baitan eman zen.
2017. urtearen hastapenetan, lan taldeko partaideen arteko lan saioa antolatu zen. Honen helburua izan zen ahalik eta sufrimendu mota gehienak identifikatzeko ariketa kolektiboa egitea.
Hausnarketaren abiapuntua honakoa izan zen: gatazkaren baitan, giza eskubideeen
urraketatzat hartu ezin zitezkeen ekintza eta jarduerek ere sufrimendu asko eta anitzak
eragin izan dituzte, eta horiek aitortzea eta lantzea ere beharrezkoa da.
Hortaz, lan taldeko partaideen esperientzian oinarrituta, sufrimendu horiek zein ziren
identifikatzeko lanari ekin zitzaion eta, ostean, horiek kategoriatan antolatzeari.
Kategoriak definitzea ez zen uste bezain sinplea izan, ordea. Hitzen atzean biltzen denak
errealitatea modu jakin batean marrazten du.
Uneoro, marka ideologikoak saihesteko nahia izan zen Gogoetabidearen ardatz nagusietako bat. Horretarako, enpatia ariketa bat beharrezkoa izan zen: norberaren terminologiaz
kontzientzia hartu eta zabalagoa eta inklusiboagoa pentsatzen zen beste termino batzuen
erabilera hobetsi beharra zegoen. Kontzeptuak ez baitziren, inondik inora, neutroak.
Gogoetabidearen baitan egindako ariketan esperientzia asko eta asko falta zirela nabaria
zen, ordea. Hori dela eta, kartografiari prozesu izaera emateko erabakia hartu zen, eta ariketa amaitutzat eman beharrean, ekarpenak gehitzen jarraitzeko saioa berriak antolatzea.
Horrela bilakatu zen “sufrimenduaren mapa” prozesu, “sufrimenduaren kartografia integraleranzko” bide, prozesu.
1. Bizikidetza eta memoria Gogoetabidearen partaideak dira: Uharan, Ahotsak, Hitz&Hitz eta Egiari Zor
eragileak; eta Iñaki Olalde, Iñaki Gonzalez Murua, Aitzpea Leizaola norbanakoak.
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4.2 Gernika
Hitzorduak: bizikidetza eraikitzen
Foro Sozial Iraunkorreko Memoria eta Bizikidetza Gogoetabideak “Hitzorduak” ekimena
antolatu zuen 2017ko apirilaren 28an. Data eta lekua esanguraz beteak ziren: Gernikako
bonbardaketaren 80. Urteurrena gogoan, sufrimenduaren errekonozimendua eta ez errepikapenaren bermearen beharra ardatz hartuta.
Abiapuntu gisara herri mailan antolatutako ekimenak bilduko zituen bi mahai inguru
prestatu genituen, azken urteotan bizikidetza alorrean lanean dihardute bizikidetza foro
lokalei ahotsa eman eta eurengandik ekarpenak jasotzeko asmoz.
Lehenengoan, foro lokal horiek dinamizatzen diharduten entitateetako ordezkariak izan
genituen, tokian tokiko foroen funtzionamendu eta prozedurei buruzko xehetasunak emanez. Honela, Berbarilekua, Baketik eta Bakeola bizikidetzan espezializatutako entitateetako mintzakideak parte hartu zuten, bai eta aitzindari izandako Ahotsak ekimeneko ordezkari bat ere.
Ondotik, bigarren mahai inguruan ordurako jadanik publikoak ziren herritar foroetan parte hartutako norbanakoak hartu zuten parte, euren esperientzia Elai Alai arteoan bildutako
85 lagun inguruekin partekatzen.
Hitzorduak ekimenak bazuen baina, beste helburu eta motibazio bat: entzule soil izatetik
haratago, bertaratutakoak ariketa praktiko bat egitera gonbidatzea. Hori ekimenaren 2.
atalean gauzatu zen, sufrimenduaren kartografia integrala osatu asmoz.
Gernikako ”Hitzorduak” saiora gerturatutakoak ausaz sortutako taldetan bildu ziren.
Izen-emate mahaian bertaratutako bakoitzari 1-4 bitarterako zenbaki bat zuen txartela
eman zitzaion, ariketa praktikoko taldeak osatzeko. Honela, mahai inguruak eta Foroko
hitzartzearen ondoren taldeak osatu ziren.
Guztira 4 talde izan ziren. Horietako hiru, Elai Alai antzokiaren ondoan dagoen erakustaretoan bildu ziren. Laugarrena, berriz, Antzokitik oso gertu dagoen udalaren beste lokal
batetan.
Partehartzaileak borobilean eserita, ariketaren nondik norakoa eta metodologia azaldu eta
90 minutuz jardun ziren euren bizipen eta esperientzietatik ekarpenak egiten.
Antzokiaren itxiera orduak mugatu zuen berez guztiz dinamikoa eta ekarpen oso interesgarriak biltzeko aukera eman zuen lehen saio hura.
•
•
•
•
•

Eguna: 2017ko apirilaren 28a.
Tokia: Gernikako Elai Alai aretoa.
Parte hartzaileak: 50 inguru.
Lan taldeen osaketa: 4 talde.
Deialdia: Foro Sozial Iraunkorrak Hitzorduak ekimenra egindako gonbidepane bidez.
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4.2 Bilbo
Gazteak eta memoria.
Elkarrekin bizitzeko solastu.
Sufrimenduaren kartogradia integralerantz.
Lan saio honen helburua izan zen gazteen esperientzian eta ezagutzan oinarrituta sufrimenduak identifikatzea, horien gainean kontzientzia hartzeko, gatazka nola transmititu
den hausnartzeko eta modu kolektiboan sufrimenduaren kartografia integral baten osaketari ekarpena egiteko. Horretarako, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin elkarlanean
jardun ginen.
Xehetasunei dagokionez, lehenik EGKren “Gazteon aukera: elkarbizitzaren erronka” dokumentala proiektatu zen (18.30-19.30). Bertan jasotzen da erakunde honek egindako lana
zein izan den bake positiboaren alde. Ostean, parte hartzaileak lan talde txikitan banatu
ziren hausnarketari ekiteko (19.30-20.30).
•
•
•
•
•

Eguna: 2018ko maiatzaren 10a.
Tokia: Bilboko Andra Mari Mesedetakoaren eliza zaharra, gaur egungo Bilborock.
Parte hartzaileak: 18 eta 30 urte arteko 12 gazte, 6 emakumezko eta 6 gizonezko.
Lan taldeen osaketa: 6 pertsonako 2 lan talde osatu ziren, parte hartzaile bakoitzari
ausaz zenbaki bana emanda.
Deialdia: EGKren harreman sarearen bidez egin zen, eta baita Foro Sozial Iraunkorraren sare sozialen bidez ere.
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5. IDENTIFIKATUTAKO SUFRIMENDU KATEGORIEN ZERRENDA

Gogoetabideko kideok honako kategoriatan bildu ditugu post-itetan jasotakoak:
Bizitzeko eskubidearen urraketa eragin duten sufrimenduak
Heriotzak.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biolentzia baliatu duten agenteen ondorioz (ETA, Estatua, talde parapolizialak, GAL,
Batallón Vasco-Español,...).
Salbuespenezko espetxe-politikaren ondorioz.
Exekuzioen ondorioz.
Exekuzio extra-judizialen ondorioz.
Polizia gehiegikeriaren ondorioz.
Enfrentamenduen ondorioz.
Behartutako desagertzeen ondorioz.
Drogaren erabilera kalkulatuaren ondorioz.
Dispertsioaren eta salbuespenezko neurri politikoen ondorioz.
Norberaren buruaz beste eginda.

Gaixotzea.
Mina.
Ondorio fisikoak.
•
•

Zauriak.
Mutilazioak.
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Ekonomiarekin lotutako ondorioak eragin dituzten sufrimenduak
Estortsio ekonomikoa / Zerga iraultzailea.
Ondarearekin lotutakoak.
•
•

Ondarearen aurkako erasoak.
Ondare pertsonalaren galera.

Isunak.
Gastu judizialak
•
•

Abokatu gastuak.
Fidantzak.

Boikotak: negozio jakinen kontra, marka jakinen kontra,…
Baliabide publikoei lotutakoak:
•
•
•

Seguritate publiko eta pribatuaren erabilera desegokia/neurrigabea.
Diru laguntzen banaketa: biktimen tratamenduan diskriminazioa, mailakatzea, indemnizazioen ordainketan diskriminazioa.
Gatazka egoera modu interesatuan mantendu nahi izatea onura ekonomikoa ateratzeko.

Osasun gastuak: medikuak, psikologoak, psikiatrak,…
Dispertsioak eragindako gastuak: lekualdaketak, egonaldiak etxetik kanpora, otorduak,
lan-baimenak, ordu luzeak bidaiatzen…
Langabezia eta lan diskriminazioa:
•
•
•

Urte luzez espetxeratuta egonagatik.
Lanpostua utzi behar izanagatik.
Inhabilitazioak.

Euskal Herriak gatazkaren ondorioz jasandako bisitari kopuruaren galera, ondorio
ekonomiko kaltegarriak.
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Eskubide zibil eta politikoak urratu dituzten sufrimenduak
Bahiketak.
Parte hartze politikorako eta biltzeko askatasunaren urraketa: ilegalizazioak, proiektu
politiko eta sozialen kriminalizazioa.
Mehatxuak.
Polizia kontrolak.
Poliziaren akosoa, jazarpena, zirikatzeak.
Bizitza proiektua duintasunez nahi den tokian eraikitzeko eskubidea urratzea:
•
•
•

Euskal Herritik joan beharra.
Deportazioak.
Irtetera derrigortzea, erbesteratzea.

Salbuespenezko espetxe politika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispertsioa.
Espetxe-sailkapena.
Atxiloketa prebentiboak.
Sarekadak.
Isolamendua.
Inkomunikazioa.
Osasunerako eskubidearen urraketa.
Hezkuntzarako eskubidearen urraketa.
Komunikaziorako eskubidearen urraketa.
Zirkulazio askerako eskubidearen urraketa.
Jarraipen polizialak.
Ofiziozko abokatuen inposizioa.
Mediku forentsearen inposizioa.
Doktrina politikoen inposizioa (“dena ETA da”).

Justiziarako eskubidearen urraketa.
•
•
•
•
•

Justiziaren erabilera arbitrarioa.
Salbuespenezko tribunalak: Zaintza epaitegiak eta Epaitegi Zentrala.
Ikerketa judizialetan transparentzia falta.
Kondena luzapenak.
Espetxeratze prebentiboak.

Salbuespenezko legediaren aplikazioa, arbitrariotasuna.
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Biktimen eskubideei lotuta:
•
•
•
•

Diskriminazioa, kategorizazioa.
Biktimarioen inpunitatea.
Oroimen ariketen jazarpen eta debekuak.
Biktimei egia jakiteko eskubidearen ukatzea.

Adierazpen askatasunaren urraketa:
•
•
•

Egunkarien itxiera.
Mobilizazioen debekua.
Kargu publiko izateko zailtasunak.

Osotasun fisiko-psikikoa kaltetu duten sufrimenduak
Tortura.
Eskoltarekin bizi beharra.
Bahiketak.
Istripuak. Dispertsioaren ondoriozko arriskua errepidean.
Espetxeraketa.
Jazarpena, akosoa, zerrenda beltzak.
Mehatxuak.
Errepresaliak.
Boikotak.
Difamazioa.
Umiliazioa.
Irainak.
Biktimen minaren erabilera.
Inkomunikazioa.
Isolamendua.
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Intimitatearen galera.
Birbiktimazioa.
Militantziaren ondoriozko sufrimendua (norberagan eta senitartekoengan).
Familia bizitza normalizatua gauzatzeko ezintasuna. Desegituratzea.
Komunikabideek modu intentzionatuan jokatu duten papera.
Gatazka politikoaren ukazioa.
Drogaren erabilera gazteriaren desaktibaziorako.
“Sindrome Norte”.
Genero arrazoiak direla medio jasandako biolentzia eta diskriminazio espezifikoa:
•
•
•

Patriarkatuaren ondorio den biolentzia.
Indarkeria matxista.
Askatasun sexualaren kontrako erasoak.

Estigmatizazio sozialak eragiten duen mina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aurreiritziak eta estereotipoak: ideologia arrazoiengatik, afiliazio arrazoiengatik, aisialdi inguruagatik…
Itxura fisikoaren kriminalizazioa.
Euskalduna izateagatik.
Euskaraz hitz egiteagatik.
Hiri espazioaren segregazioa, “guetizazioa”.
Eskolan integratzeko zailtasunak ideologia dela medio.
Arrazoi linguistikoak direla medio pairatutako jazarpena.
Arrazoi soziologikoak direla medio pairatutako jazarpena, bereizketa.
Proiektu politiko batekin publikoki bat egiteko beldurra.

Gatazkaren ondorio emozionalak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultura emozionalaren galera, emozioei uko egitea.
Isiltasuna.
Indiferentzia.
Biiktimen senideen umiliazioa eta mina.
Identitate arazoak, norbanakotasunaren galera.
Biolentziaren legitimatzeak eragiten duen mina.
Biolentziaren normalizazioa.
Pentsakera kritikoari uko egitea, pentsakera kritikoa izateko gaitasuna galtzea.
Gorrotoa.
Infantilizazioa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antsietatea, ezinegona.
Frustrazioa.
Amorrua.
Inpotentzia.
Haserrea.
Beldurra.
Hitz egiteari, iritzia emateari beldurra.
Ahanztura.
Errealitateari uko egitea.
Enpatia eza.
Izu-ikara (pánico).
Bakardadea.
Ezjakintasuna, informazioa eskuratzeko ezintasuna.
Autokritikarako gaitasun eza.
Etengabe kontrolatua izatearen sentsazioa.
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6. DATUEN ANALISIA
Lehen pausuak
Foro Sozial Iraunkorraren baitan egindako aurre-ariketan honako sufrimenduak identifikatu ziren:
Eskubide zibil eta politikoak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Askatasuna
Egia
Erbesteratzea, behartutako irtetea
Salbuespenezko legedia
Jazarpena eta zirikatzea
Polizia kontrolak
Atxiloketa prebentiboak
Komunikazioa
Deportazioa
Parte hartze politikorako eta biltzeko eskubdieak

Osotasun fisiko/psikikoa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zauriak, ondorio fisikoak
Ondorio psikologikoak
Tortura
Bahiketa
Jazarpena, errepresaliak, boikota
Emakumeen kontrako biolentzia espezifikoa
Estortsioa
Difamazioa
Inkomunikazioa
Mehatxuak
Senitartekoen umiliazioa
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Askatasuna
•
•
•
•

Kartzelaratze prebentiboa
Kondena luzapenak
Mehatxuak
Bahiketak

Salbuespenezko legedia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispertsioa
Espetxe klasifikazioa
Bigilantziarako apaitegi zentrala
Osasun arretarako eskubidea
Hezkuntza eskubidea
Komunikaziorako eskubidea
Mugimendu askea
Polizia jarraipenak
Ofizioko abokatuen inposizioa
Forentse-medikuen inposizioa
Justiziaren erabilera arbitrarioa

Efektu/presio ekonomikoa
•
•
•
•

Fidantzak
Isunak
Hondasunen kontrako erasoak
Zerga iraultzailea

Hastapenetako kategoria horiek, ordea, 4 multzo zabalagoetan berrordenatzea erabaki zen
beranduago, sufrimenduak marko orokor ahalik eta objektiboenean antolatzeko eta, horrela, egitura sinpleagoa eta argiagoa emateko “kartografiari”:
1.
2.
3.
4.

Bizitzeko eskubidearen urraketa eragin duten sufrimenduak.
Ekonomiarekin lotutako ondorioak eragin dituzten sufrimenduak.
Eskubide zibil eta politikoak urratu dituzten sufrimenduak.
Osotasun fisiko-psikikoa kaltetu duten sufrimenduak.

Kategoria horiexek baliatu dira ostean antolatutako lan saioetan, jendarte zabalarekin sufrimendu mota anitzak idenitifikatzea helburu.
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Kategoriei dagokienez
Aurrez definitutako 4 kategoriak lan saioetan ontzakotzat jo dira. Identifikatutako sufrimendu mota anitzak testuinguratzeko baliagarriak izan dira eta kategoria berrien beharrik
ez da sortu.
Hala ere, egindako bi lan saio publikoetan, sufrimendu batzuk kategoria bat baino gehiagotan kokatzea posible zela ondorioztatu zen:
Gernikan
•

“Bizitzeko eskubidearen urraketak” eta “osotasun fisiko-psikikoa kaltetu duten sufrimenduak” kategorien artean:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Duintasunez bizitzeko eskubidea.
Heritza mehatxuak.
Torturaren ukazioa.
Behartutako desagerpenak.
“Sindrome Norte” delakoa.
Bizkartzainarekin bizi beharra.
Komunikabideek modu intentzionatuan eragindako mina.
Jazarpena eta horren ondoriozko behartutako erbesteratzea.

“Bizitzeko eskubidearen urraketak” eta “Eskubide zibil eta politikoak urratu dituzten
sufrimenduak” kategorien artean:
•
•
•
•

Preso eta iheslari politikoen existentzia.
Salbuespenezko legedien aplikazioa.
Gatazka politikoaren ukazioa.
Jazarpen poliziala eta honek sorrarazten duen beldurra, panikoa.

Bilbon
•

“Bizitzeko eskubidearen urraketak” eta “Eskubide zibil eta politikoak urratu dituzten sufrimenduak” kategorien artean: Zilegi ez diren biolentzia mota batzuen justifikazioa, borroka antiterroristaren mekanismoa izanagatik.

•

4 kategoriatan: Dispertsioa, preso dauden pertsonak euren senitartekoengandik nahita urrunduta mantentzea.

Hortaz, ondoriozta dezakegu, orokorrean, jendarte zabalean “bizitzeko eskubidearen urraketa” ez dela soilik ulertzen heriotzari lotutako zerbaiten modura. Horrez gain, bizi kalitatearen gabezia edo bizitza kondizioen okertzea eragin duten sufrimenduak ere, termino
berdinetan ulertzen dira.
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Identifikatutako sufrimendu kopuruari dagokionez
Lan saio guztietan jasotako ideiak kontutan hartuta, honakoak dira gehien errepikatzen
diren sufrimenduak edo sufrimendua eragin duten gertakariak:
•
•
•
•
•

Heriotzak.
Beldurra.
Tortura.
Dispertsioa eta honen ondorio ekonomikoak.
Aurreiritziak eta estereotipoak: ideologia arrazoiengatik, afiliazio arrazoiengatik, aisialdi inguruagatik…

Horiez gain, beste honako sufrimendu motak identifikatu dira maiztasun handiarekin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estortsio ekonomikoa.
Isunak.
Langabezia eta lan diskriminazioa.
Euskal Herriak gatazkaren ondorioz jasandako bisitari kopuruaren galera, ondorio ekonomiko kaltegarriak.
Parte hartze politikorako eta biltzeko askatasunaren urraketa: ilegalizazioak, proiektu
politiko eta sozialen kriminalizazioa.
Mehatxuak.
Poliziaren akosoa, jazarpena, zirikatzeak.
Salbuespenezko espetxe politika.
Osasunerako eskubidearen urraketa espetxeetan.
Adierazpen askatasunaren urraketa.
Eskoltarekin bizi beharra.
Familia bizitza normalizatua gauzatzeko ezintasuna.
Genero arrazoiak direla medio jasandako biolentzia eta diskriminazio espezifikoa.
Isiltasuna.
Indiferentzia.
Gorrotoa.
Enpatia eza.
Hitz egiteari, iritzia emateari beldurra.

Honakoak, aldiz, behin baino gehiagotan errepikatu dira, nahiz aurrekoak baino maiztasun txikiagoarekin:
•
•
•
•
•

Behartutako desagertzeak.
Ondarearen aurkako erasoak.
Fidantzak
Boikotak: negozien kontra, marka jakinen kontra…
Seguritate publiko eta pribatuaren erabilera neurrigabea.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gatazka egoera modu interesatuan mantendu nahi izatea onura ekonomikoa ateratzeko.
Bahiketak.
Bizitza proiektua duintasunez nahi den tokian eraikitzeko eskubidea urratzea.
Deportazioak
Erbesteratzeak.
Atxiloketa prebentiboak eta sarekadak.
Doktrina politikoen inposizioa.
Biktimen arteko diskriminazioa, kategorizazioa.
Biktimarioen inpunitatea.
Bktimen minaren erabilera interesatua.
Komunikabideek modu intentzionatuan jokatu duten papera.
Askatasun sexualaren kontrako erasoak.
Euskalduna izateagatik edo euskaraz hitz egiteagatik jasandako erasoak.
Hiri espazioaren segregazioa, “guetizazioa”.
Arrazoi linguistikoak direla medio pairatutako jazarpena.
Arrazoi soziologikoak direla medio pairatutako jazarpena.
Proiektu politiko batekin publikoki bat egiteko beldurra.
Biolentziaren legitimatzeak eragindako mina.
Inpotentzia.
Haserrea.
Izu-ikara.
Ezjakintasuna, informazioa lortzeko ezintasuna.

Hortaz, ondoriozta dezakegu, giza eskubideen urraketa larriak diren heriotzak, erahilketak edo torturak gatazkak eragindako sufrimendu nagusitzat identifikatzen direla. Baina,
hala ere, horiekin batera, pertsonen egunerokotasuna kolpatu duten eta ondorio sakonak
eragin dituzten bestelako sufrimendu kategoria batzuk ere oso larritzat hartzen dira, hala
nola: dispertsioa eta honen ondorioak (istripuak, bereziki); aurreiritziak eta estereotipoak;
edo beldurra.
Azken honi dagokionez, identifikatutako kategoria zabalena izan da, heriotzekin batera.
Forma eta mota anitzetako beldurrak jaso dira kartografiaren baitan. Komunitate guztietako pertsonen bizipenen parte izan den sentimendua da beldurra, transbertzala guztiz.
Horrez gain, pertsonen osotasun fisiko-psikikoa kolpatu duten sufrimenduen atalari erreparatuta, ohartuko gara pisu oso handia dutela gatazkaren ondorio emozionalek. Norbanakoei gatazka pertsonalki nola bizi izan duten galdeginda, 25etik gora emozio identifikatu
ditugu sufrimenduaren kartografiaren baitan. Hori kopuru benetan zabala eta, Foro Sozialaren Iritzitan, gatazkak euskal jendarte osoagan modu batera edo bestera eragindako
zaurien erakusle ezinhobea da.
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Berezitasunak
Orokorrean, antolatutako lan saio ezberdinetan identifikatutako sufrimendu motak antzekoak izan badira ere, bakoitzean parte hartu duten pertsonen adina, soziologia, jatorri
kulturala… ezberdina izaki, identifikatutako sufrimendu motetan zenbait berezitasun detektatu dira:
•

18-30 urte arteko gazteek esklusiboki parte hartu zuten Bilboko saioan, gainontzekoetan aipatu ez ziren zenbait sufrimendu mota identifikatu ziren:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Iritzia publikoki emateko beldurra.
Estigmatizazio sozialak sorrarazten duen beldurra.
Estereotipoak eta doktrinak: itxura fisikoa, jatorria, arrazoi soziolinguistikoak… bakarrik aintzat hartuta jasandako lerratzea eta diskriminazioa. Etiketatzea.
Isiltasuna, gatazkaren inguruko informazio falta, gatazkaren inguruan hitz egiteko
espazio falta. Indiferentzia.
Eskola barruan, klasean, jasandako diskriminazioa, gatazkarekin harremanatutako
arrazoiak direla medio.
Hiriko espazio fisikoaren polarizazioa.
Drogak eragindako sufrimenduak, ingurune jakin batzuetako gazteria antolatuaren
kontrako tresna politiko gisara erabilia izan denean.
Kultura emozional pobre baten garapena, emozioei atentziorik ez jatzea, gogortasuna, sendotasuna transmititzeko. Maskulinitate eredu tradizionalarekin oso harremanetan dauden baloreak.

Horrez gain honako kategoriei beste saioetan erreferentzia egin bazaie ere, 18-30 urte
arteko gazteek indar gehiagorekin eta sarriagotan aipatu zituzten:
•
•
•
•

Gatazkaren ondoriopeko familia desegituraketa eta horrek pertsonen garapen sozialean dituen eraginak.
Genero arrazoiak direla medio jasandako erasoak/diskriminazioak/urraketak: emakume izateagatik, sexu aukeragatik…
Indarkeria matxista gatazkaren testuinguruan, osotasun fisiko/psikikoaren kontra.
Gatazka batzuentzat ekonomikoki errentagarria izan dela ikustek eragiten duen
mina. Errentagarritasuna lortzeko gatazka nola “elikatu” den ohartzea (interes politikoak, ekonomikoak, ideologikoak,… direla medio).
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7. ONDORIOAK
A.

Ezagutu eta ezagutzera eman, ez errepikatzeko

“Sufrimenduaren kartografia integralerantz” ekimenean jaso ditugun min guztiak, giza eskubideen urraketa izaera legala izan ala ez, gatazka berberaren ondorio dira. Hori dela eta,
beharrezkoa da guztiak integralki aintzat hartzea, gatazkaren dimentsio erreala ezagutu
nahi bada, behinik behin.
Egia jakitea, gertatu dena ezagutu eta ezagutzera ematea, biktima ororen oinarrizko eskubide izateaz gain, pairatutako tragedia berriro ez errepikatzeko berme bakarra da.
Foro Sozial Iraunkorraren iritzitan, euskal jendartea urtetan banatu duten lubakiak estali
eta enpatia lantzeko momentua heldu da, orain artean erreparatu ez diogun horri erreparatzekoa. Ezinbestekoa da gertatu diren sufrimendu guztien inguruan behingoz konplexurik
gabe jardutea eta pertsonok horiek nola bizi izan ditugun aztertzea, memoria indibidual
eta kolektiboa osatzeko bidean aurrera egiteko eta bizikidetza berria eraikitzeko.
Zentzu horretan, “sufrimenduaren kartografia integralerantz” bezalako ariketek funtzio
garrantzitsu bat bete dezakete: ezezagunak zitzaizkigun errealitateak hautemateko, gure
begiz ikusteko eta ulertzeko aukera eskaintzen digute, horrela bakea, bizikidetza eta giza
eskubideen errespetua oinarri dituen gizarte berria eraikitzeko norabidean ekarpen xume
baina sendoa eginaz.
B.

Pertsona adina esperientzia, eta esperientzia adina sufrimendu

Kartografia honek aditzera ematen digu gatazkaren baitako sufrimenduak oso anitzak izan
direla: Euskal Herrian azken mendean bizi izandako edozein pertsonak esperimentatu du,
modu batera edo bestera, gatazka. Euskal jendarte osoarengan eragin du, familia politiko
guztiengan, adin tarte orotan. Horren adierazle dira, adibidez, osotasun fisiko-psikikoa
kaltetu duten sufrimenduen atalean identifikatutako 25etik gora emozioak: isiltasuna, indiferentzia, gorrotoa, infantilizazioa, antsietatea, ezinegona, frustrazioa, amorrua, inpotentzia, haserrea, beldurra...
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Hortaz, euskal gatazka, erpin, alde eta kurba ugari dituen fenomeno konplexu bat izan
dela esan dezakegu, eta horren baitan bizi izandako sufrimendu guztiek horren lekukotasuna ematen digute.
Gainera, sufrimendu eta sentimendu pluraltasun honek ere aditzera ematen digu gatazkak
gutariko bakoitzagan, komunitate bakoitzagan, izan duen efektua ezberdina eta anitza izan
dela. Hain zuzen ere, hori dela eta elkarbizi dira egun euskal gizartean gatazkaren inguruko kontakizuna egiteko modu anitzak.
Ez da harritzekoa, gertatu dena kontatzerako garaian, bereziki azpimarratzea bakoitzagan
eragin zuzena izan duen hori zer izan den. Are gehiago, gure ustetan, hori beharrezkoa da,
esperientzia bakoitzak gertatutakoa hobeki ulertzen lagunduko digun matiz bat gehitzen
baitu. Horixe da, funtsean, memoria inklusiboa.
Gertatu dena gogoratuaz, eta berriro ez errepikatzea bermatzeko, memoria plurala eraikitzea ezinbestekoa da. Eta horretarako, errelatoen, kontatzeko moduan, arteko elkarbizitza
da beharrezkoa.
Edozein kasutan, garrantzitsuena honakoa da: ziurtatzea, ezinbestean, elkarbizi behar diren esperientzia horiek guztiak (eta esperientzia horiek guztiak kontatzeko moduak) gertatu den oro aintzat hartzen dutela, eta inork, nahita edo nahi gabe, ezer ez duela ezer
kontatu gabe uzten. Horretarako, “sufrimenduaren kartografia” erakusle interesgarria izan
daiteke.
C.

Sufrimenduak ez du ideologiarik

Sufrimendu berberak komunitate ezberdinetako kideen artean errepikatzen direla ere argi
erakutsi digu sufrimenduaren kartografiak. Horren adibide da “beldurra”: guztiz transbertsala den kategoria da hori, gatazka bizi izan duten pertsona denek modu batera edo
bestera sentitu dutena eta testigantza ezberdinenetan errepikatzen dena.
Foro Sozial Iraunkorrarentzat, bizipen horiek guztiak ezagutzea eta kontutan hartzea ezinbestekoa da. Ondokoa entzunaz eta bizipen berbera izan duela ikusita, gatazkaren dimentsio erreala ezagutzeko aukerak handiagoak izango direlako. Azken finean, pertsonalki
jasandako minak arerio izandakoagan identifikatzeak, elkar hobeki ulertzea erraztu baitezake, zubiak eraikitzea, lubakiak utzi eta elkar ulertzea.
Urte luzeak daramatza euskal jendarte zabalak giza eskubideekiko errespetua oinarri duen
gizarte berria eraikitzeko erronkari tinko helduta. Ekimen honek, norabide horretan, zubiak eraikitzeko bokazioa izan du.
D.

Erreparatzeko, ezagutu

Gatazkaren baitan pertsonek jasan dituzten sufrimendu guztiak ezin dira maila berean
kokatu. Gertakari bakoitzaren testuinguru politikoak, eragiletzak, eragindako efektuak…
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determinatu behar du nolakotasuna, eta horren arabera, administrazioak erabaki beharko
du zer nolako aitortza eta erreparazioa den beharrezkoa. Hori ez da, inondik inora, Foro
Sozial Iraunkorraren lana.
Hortaz, ezinbestekoa da jakitea zein eskubide urraketa jasan dituzten euskal gatazkaren
biktima izan diren pertsonek, eta zenbateraino ziurtatzen den gaur egun, nazioarteko zuzenbidearen arabera, pertsona horiei guztiei dagokien justiziarako eskubidea. Hau da,
erreparatu ahal izateko, gertatu den oro ezagutzea da beharrezkoa.
Zentzu horretan, panorama benetan zabal eta plural baten berri eman digu sufrimenduaren kartografiak.
Giza eskubideen urraketei dagokienez, Giza Eskubideen eta Oinarrizko Askatasunen Europako Hitzarmenean zehazten da pareko eskubide urraketek pareko aitortza behar dutela.
Baina, egun, tamalez, gatazkaren hainbat eta hainbat biktimek jasaten duten diskriminazioa eta kategorizazioa oraindik agerikoak dira.
Gainera, paradoxikoa badirudi ere, dagokien aitortza jaso ez duten pertsona horiek birbiktimazio egoera larri bat jasaten ari dira. Sufrimenduaren kartografiaren baitan identifikatutako sufrimenduak izan dira, esaterako, “biktimen erabilera interesatuak sorrarazitako
mina” edota “biktimen kategorizazioak sorrarazitako amorrua”.
Euskal jendarteak ez du asmatu oraindik problematika honi erantzun integral bat ematen,
azken urteotan aurrerapausoak eman baditugu ere.
Baina, horrez gain, badira beste hainbat eta hainbat sufrimendu mota ere, esan bezala,
giza eskubideen urraketa izan gabe, gatazka bermeekin gainditzeko, aintzat hartu beharko
direnak. Gertatu dira, sufritu ditugu, eta berriro ez gertatzea nahi badugu, erantzun bat
beharrezkoa da.
Foro Sozial Iraunkorraren iritzitan, sufrimendu bakoitzari bere aitortza forma propioa dagokio. Baina guzti-guztien aitortza posible egitea ezinbestekoa da, horretarako dagozkion
bideak jorratuaz eta ahalik eta akordio politiko zabalenak oinarri hartuta.
Jarraian aipatzen ditugun hauek baliagarriak direla frogatu izan dute eta, Foro Sozial
Iraunkorrarentzat, gatazkaren erreparazio integralerako bidean, oinarri-oinarrizkoak dira:
•

Euskal Herriko eremu administratiboetako Gobernu eta instituzioek eskaintzen dituzten baliabideak helburu honen zerbitzura jarri, horrela lege berriak idatzi eta martxan
jartzeko, Gobernuen sustapenpeko ikerketa lanak egiten jarraitzeko, aitortza eta errekonozimendurako ekitaldi publikoak antolatzeko,...

•

Biktimen eta sufrimendua jasan duten pertsonen beharrei erantzuteko bestelako mekanismo berriak garatzea, bilatzea, saiatzea eta praktikara eramatea, horretarako gizarte
zibileko eragileen, alderdi politikoen, gobernu eta instituzioen eta norbanakoen elkarlana bilatuz.
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Argitu gabe dirauetan kasuei dagokienez, gehiago ikertzea eta dagokienei beren arduren jabe egin daitezela exigitzea, betiere, biktimek egia jakiteko duten eskubidea
gehiago ez urratzeko helburuarekin.
Sufrimenduaren kartografia integrala etorkizunean

“Sufrimenduaren kartografia orokor baterantz” ekimenaren helburu nagusia izan da ezagutzea eta ezagutaraztea zein izan diren pertsonek urte luzetan zehar euskal gatazkaren
testuinguruan bizi izan dituzten sufrimendu mota anitzak.
Guztira, 125 kategoria ezberdin identifikatu ditugu. Horien baitan daude sufrimenduak,
giza eskubideen urraketak eta, kasu batzuetan, horiek izan dituzten eraginak.
Horiek guztiek aditzera ematen digute euskal gatazkaren konplexutasuna zer nolakoa izan
den. Aditzera ematen digute, gatazka errepikatuko ez denaren bermeekin gainditzeko, lan
andana dagoela egiteke. Eta aditzera ematen digute, euskal jendarte osoak zenbaterainoko
mina jasan behar izan duen.
Baina, hala ere, Foro Sozial Iraunkorraren ustetan, 125 sufrimendu kategoria ez dira nahikoa, ez baitute islatzen euskal jendartea osatzen duten pertsonen esperientzien ñabardura
oro. Hori, noski, ia ezinezko lana da, baina borondatea ahalik eta kartografia pluralena
osatzea behar dela izan sinetsita gaude.
Argi geratu da norbanakoen esperientzia eta bizipenak partekatzeko espazio eta uneak
eskaintzea gatazka gainditzen laguntzeko urrats eta baliabide garrantzitsuak direla.
Hori dela eta, Foro Sozial Iraunkorrak lehenagotik martxan diren bizikidetza sustatzeko
ekimenak errekonozitu eta txalotzen ditu. Horiez gain, ordea, espazio eta une gehiago eraikitzearen beharraz jakitun, “sufrimenduaren kartografia integralerantz” ekimena euskal
gizarteari egin nahi diogun ekarpen moduan planteatzen dugu, eta etorkizunean ere, Foro
Sozial Iraunkorraren eta, bereziki, bizikidetza eta memoria gaiez arduratzen den taldearen
lanerako tresna izaten jarraituko du.
Zentzu horretan, bereziki garrantzitsua deritzogu, hurrengo pauso gisara, bi dimentsiori
atentzio bereziz erreparateari: generoa eta adina. Gatazkak emakumezkoengan, emakume
izanagatik, modu espezifikoan eragindako ondorioak zein diren aztertzea beharrezkoa da,
eta baita erreparatzea ere zenbateraino diren ezberdinak bizipenak generazioz generazio.
Esan dugun moduan, dokumentu hau beti egongo da osatugabe, baina gero eta norbanakoen esperientzia gehiago jaso, orduan eta fidelagoa izango da euskal gatazkaren sufrimenduen kartografia. Hortaz, amaitzeko, Foro Sozial Iraunkorrak ekarpena egin nahi duen
orori gurekin harremanetan jartzeko gonbidapena helarazten nahi dio.
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8. ERANSKINAK
A. Dinamizatzaileentzako jarraibideen dokumentua
2 pertsona taldeko, bata dinamizatzen eta bestea sortzen diren ideia eta komentarioak apuntatzen.

1. AURKEZPENA
Foro Sozial Iraunkorraren iritzitan, bizikidetzaren eraikitze prozesuari dagozkion akordio
eta kontsentsuak erdiesteko bidean, gizarte zibila alderdi politikoak baino askoz maila
aurreratuagoan dago. Hori dela eta, gaurkoan zuekin, gizarte zibilarekin, sufrimenduaren
mapa integrala osatzeari ekin nahi diogu, iraganean gertatutakoa ezagutzeak hau etorkizunean ez errepikatzea ekar dezan.
Gaur egun, gatazkaren ondorioen inguruan jardutea oinarri-oinarrizko ariketa bat da egiari, gertatutakoaren errelatoari eta memoria indibidual eta kolektiboari ekarpen bat egiteko.
Gatazkaren testuinguruan sorrarazitako sufrimendu guztiak, gatazka beraren ondorio dira,
giza eskubideen urraketa direnak eta baita beste batzuk ere.
Gaurkoan hemen egitea proposatzen dizuegun ariketak horretan datza hain zuzen, sufrimendu mota guzti hauek identifikatzean, haien inguruan kontzientzia hartzeko eta modu
kolektiboan sufrimenduaren mapa integral baten garapenari ekiteko. Mapa hau, gizarte
zibiletik sortutako beste ekimen batzuekin batera edo instituzioetatik martxan jarritako
dinamikekin batera, bizikidetza lekukotuko den agertoki bat eraikitzeko tresna izatea nahi
genuke.
Gaurkoan proposatzen dizuegun ariketa honek beraz, txurian dagoen dokumentu honen
lehen zatia egikaritzen hastean datza. Lana errazte aldera, taldeetan banatu gara. Foro
Sozial Iraunkorrak 4 bloke handi identifikatu ditu. Hauek, funtsean, lanaren egikaritzan
lagungarri izateko balio dute. Bloke batzuk gehitzea posible da, 4 hauek izan behar ote
duten eztabaidatzea, etab.
Ariketaren muina, partaide bakoitzak, modu anonimoan, post-it-etan gatazkaren ondoriopeko sufrimendu gisara identifikatzen duena jasotzea eta kartulinetan kokatzea da.
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Helburu nagusia ahalik eta modu zabalenean sufrimendu hauek zein izan diren eta zer
suposatu duten jasotzea da: ALDI BEREAN ZEHATZA ETA ZABALA DEN PANORAMA
BAT jasotzea.
AHALIK ETA GEHIEN GEHITZEAN DATZA KONTUAK, ETA EZ ARIKETAKO BESTE
PARTAIDEEN POST-ITAK KENTZEAN. KONTZEPTUAK ERREPIKATZEA POSIBLE DA.
EZ DA BEHARREZKOA AKORDIOETARA EDO KONTSENTSU OROKOR BATERA
HELTZEA.
Dinamizatzaileentzat jarraibideak
Post-it eta errotulagailuak banatu. Ahal dela, letra argiz idazteko eskatu (maiuskulaz izan
daiteke).
15 min
(5 minutu pasatutakoan inork ezer idatzi ez badu, desblokeorako galderak erabili).
Desblokeorako galderak
•
•
•
•
•

•
•

Atzera begiratzen dugunean, zer etortzen zaigu burura?
Sufrimenduak aurpegi desberdinak ditu, norberarenak identifikatzea erraza izaten da,
baina besteenak identifikatu al ditugu?
Euskal Herriko herri desberdinetan egoera mingarri asko bizi izan ditugu, ikusgarrienak zeintzuk? (Zehaztu gabe; izenetan sartzea saihestu)
Oraindik sufrimendua dagoela uste duzue? Zeintzuk?
Sufrimendua modu desberdinetan ulertu daiteke, intentsitateak daudela esaten da baina batzuk ez dira onartu sufrimendutzat. Adibidez; mehatxuak, beldur konstantea, presioa, jarduera politikoa mugatzea… Interpretazio ugari egin daitezke, sufrimenduaren
eragileak jatorri desberdinak izan ditzake.
Bestearen lekuan jartzen garenean errazago ikusten al ditugu minak?
Bloke bakoitzeko adibide batzuk eman (beti ere termino neutralak erabiliz, alde bati
edo besteari pisu guztia ez emateko).

2. KOMENTATU
Taldean zerbait gehitu, komentatu, azaldu,… nahi duenarentzat, tartea zabaldu. Ariketak
ez datza konbentzitzean. 15 min
3. POST IT GEHIAGO GEHITU: 5 min
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4. POST IT-AK KARTULINATAN KOKATU
5. AGURRA
Beste talde batzuk beste areto batzuetan ariketa berbera egiten jardun direla azaldu. Beraz,
amaitzeko, beste taldeetan irtendako ideiak zein diren jakiteko interesa duenak bertatik
pasatzeko aukera duela azaldu.
Gaurkoan jasotzen den materiala hurrengo hilabeteetan zehar Foro Sozial Iraunkorraren
lan-tresna izango dela azaldu, eta udazkenari begira antolatuko den bizikidetzaren inguruko V. Foro Sozialean aurkeztuko direla ondorioak. Taldekide guztien e-mailak baditugunez, zita honen inguruan informazioa helaraziko zaiela azaldu.
Partaideak gabe ariketa posible ez litzatekela esan, parte hartu izana izugarri eskertzen
diegula, eta beste baterako gonbita zabalik dela. Mila esker guztioi!
Gogoratu kartulinei argazkia ateratzeaz.
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B. Gernikako “Bizikidetza eraikitzen” saioan jasotako sufrimenduen zerrenda osoa

1. lan-taldea
Bizitza eskubidea / Derecho a la vida
•
•

Bizitza kentzen, hilketak egiten gizartea
ez da eraikitzen.
Eskubidea iritzi ezberdinak izateko eta
kapazak izan behar gara entzuteko gure
gustokoa dena edo diferentea dena.

•

Esklaboa bizi al da?

•

Eskubide sozialak non daude?

Orain dela urte asko, alde bateko eta besteko
HERIOTZAK “galdu” edo “irabazi” egin
izana BIZI ARAZTEN zidala gogoratzen dut.

Alde guztietatik ikusita, BIZITZA, jaio eta
dugun bakarra eta guztia da.

Biolentzia zer ez da?

Asignatura pendiente: TODAS las vidas
tienen el mismo valor. La justificación de
la pérdida de cualquiera legitima todas las
demás.

Ondorio ekonomikoak / Efectos económicos
Azkenean denok biktimak gara
sufrimenduaz gain ondorio
ekonomikoak jasanezinak

Izugarriak

Boicot a un negocio
por tener unas ideas

Falta de inversiones privadas y públicas ante
el tema a no rentabilizarlos con un discurso
exclusivamente victimizante de la condición
del empresario posible extorsionado.
Desempleo + precariedad + dificultades
económicas de la parte social obrera que
padecen crisis económicas sucesivas.

Recursos económicos públicos destinados
a la seguridad que podían ser destinados a
incrementar el gasto social.

Gasto ingente en seguridad pública y privada con enriquecimiento de unas pocas
empresas, un gasto muy necesario para
inversiones en empleo, social, etc.
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Discriminación en el tratamiento de las
víctimas, discriminación al conceder ayuda
a las victimas.

•
•
•
•
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BIOLENTZIA jaso dutenek OSASUN fisiko
eta psikologikoa lortu nahian mediku,
psikologo eta/edo psikiatretan besteak beste
gastatu behar izan ditutzen DIRUTZAK.

Viajes: visitar a familiares presos.
Estancias: vivienda para acompañar a
familiares refugiados (enfermedad, etc.).
Fianzas: por ingreso en prisión.
Falta de suelto: por ingreso en prisión,
quedarse en el paro,...

Eskubide zibil eta politikoak / Derechos civiles y políticos
Implicación en un sindicato concreto,
partido político:
• Persecución policial continua.
• Disyuntiva: no ser fiel a lo que creo, seguir adelante sabiendo que obligo a los
que quiero a asumir el sufrimiento que
va a generar,...

Dificultades en la integración escolar por ser
hijo/a de...

GATAZKA honetako sentipen
IRAUNKORRENA nigan BLOKEO sentsazioa izan da: AURRERANTZ EZINEAN. Argiuneak eman direnean oso labur iraun dute.

Eskubideak baditugu baina errespetuarekin
batera doaz. Hau galtzen bada eskubidea
galtzen da. Nahiz eta eskubideak hor.

Dificultad para expresar libremente ideas,
incluso en los entornos cercanos (familia,
amigos, trabajo,…).

Gorbernuak preso guztiei zor dizkien
eskubideak ez betetzeak, ez zaintzeak
haserrearazi nau eta konfidantza galtzea
sortu dit BIZIKI.
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Osotasun fisiko-psikikoa / Integridad física-psíquica
La angustia del hijo/hermano que no llega a
casa: horas, días, semanas, meses, años,…
en la ventana esperando. ¿Estará con los
amigos? ¿Detenido? ¿Desaparecido?

•
•

Manifestazioak (ikusi “Begiak”).
Inguruko tentsioa baino kanpotik.

BIKTIMAK
•
•

Biktimak denok izan gara.
Biktima baino gehiago militante izan
naiz.

Presoen familiak ezin dira zigortu presoen
distantziarekin.

Acoso sufrido por ciertas profesiones.

Torturak egiten, ezetzak ematen, mendekua
erabiltzen: gorrotoa sortzen da.

BELDURRA, beldurra min fisiko eta
psikologikoa jasateari, bai neuk bai neure
ingurukoek.

Presoek askatasunez haien ikuspuntua edo
erabakia adierazi behar dute.

FALTA DE CALIDAD
DE VIDA INTEGRAL
•

•

por persecución ideológica de cualquier
tipo (ej. miedo real a detención probable
> tortura > autoinculpación > pena de
carcel > estigmatización).(ej. miedo
real a sufrir atentado o asesinato con
estigmatización social/pública).
consecuencias personales y en el
entorno cercano de esas situaciones,
ampliadas por la amplificación de esa
situación dependiendo de medios de
comunicación afines a una sensibilidad
que además excluye los otros
sufrimientos.

Berba egitea, barrukoa ateratzea eta
sentsibilitate ezberdinetako personak batera
egotea ariketa beharrezkoa da erreparazioa
lortzeko.
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2. lan-taldea
Bizitza eskubidea / Derecho a la vida
•
•
Accidentes
•

Suicidio

No poder decir con sinceridad lo
que pensaba. MIEDO.
Sufrir que te llamen “maketa”
sin saber muy bien que era.
Sufrir que tus preocupaciones
como mujer no fueran entendidas.
¡Lo importante era “lo otro”!

Indarkeria zuzena eta zeharkako
indakeriaren eragin psikologikoa
= beldurra, konfidantza eza.

“Bizitza eskubidea” eta “osotasun fisiko-psikikoaren” artean
Entre “derecho a la vida” e “integridad físico-psíquica”
Bizitzeko eskubidea noski + duintasunez
bizitzeko eskubidea: biktimak, preso eta
senideak.

Escolta para preservar la vida.

Amenaza de muerte.

El papel, la intencionalidad de los
medios de comunicación.

Negación de la tortura.
Fosas (desaparecidos forzosos).
Síndrome norte.

Persecución > exilio.

Osotasun fisiko-psikikoa / Integridad física-psíquica
Miedo a arrancar vehículo.

•

Olvido.

•

Mal cierre pasado.

Tener que dejar el lugar de trabajo y de
vivir por miedo.
No poder tener ocio y diversión tranquila
y compatida por las calles de Iruña.
Segun se te calificaba de un bando
u otro.
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Sufrimientos menores
Preso gaixoak.

•
•

Lejos gurasos, km,…
Discriminación por condición laboral
de sus madres/padres.

Askotan, besteen sufrimendua onartzeko
zailtasuna sentitu dut, horrek nolabait
posizionatzea ekar zezakeela sentitu baitut.
Presioa > isiltasuna.

ENPATIA batzuekin errazago besteekin
baino. Normalean ezagutzan sakondu
ahala, errazago enpatizatu dut.

2ª victimización por medios de
comunicación: humillar a quien ha sido
victimizado.

Los ataques de pánico de una niña
cuando su padre decide ser Ertzaina.

BELDURRA: gauez bakarrik etxera joatea,
talde “inkontrolatuen” ekintzengatik.

ISILTASUNA: ezin hitz egin hainbat
gairen inguruan hainbat eremutan
(familia, lagunak,…).

SAREKADAK: atxiloketak, torturak.

• Diana etxe parean.
• Zerrendatan agertzea.
• Enpresara eskutitza iristea.
Mehatxua (zuk ez baduzu…).

Beldurra

Zinegotzia

•
•
•
•

Jarraitua izatea.
Telefonoa “pintxatuta”.
Hileta/hilerrian.
Estatuaren legedia ez bete,
justizia ez egotea.

•

•
•

“Gurea zara” / zurea / besteena.
Aurreiritziak: hau dena pentsatzen duzu,
kokatzen zaituzte.
Gehiengo / Gutxiengoak.

•

•
•
•

“Bakardadea”: lagunak,
lanpostua, eskolako autobusa.
“le va con el puesto”.
“zerbait egingo zuen”.
Agurra kendu.
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Ondorio ekonomikoak / Efectos económicos
Kaleborrokak
• Dendak.
• Busak.
• Kontenedoreak.
• Dispertsioa.

GASTUAK. Asteburuko bisitak espetxera.

Economía.

Eskubide zibil eta politikoak / Derechos civiles y políticos
Mirar hacia otro lado

El no reconocimiento de algunas víctimas

Azken batean, Errepublikaren eta herri
honen askatasuna, izatea desagerraraztea.
Hori funtsezkoa.

Dispersión.

Genozidio baten ondorioak lerro asko
ditu: Sufrimendu era askotakoetatik
aparte garrantzitsuena da herri, kultura,
izaera bat desagerraraztea, herri “izena”
desagaerraraztea. Eta hori mantentzea
Estatu bateko oligarkia eta armadak
nahi izan duelako. Faxismo-Frankistak.
Hezurren gainean nagusitzen.

No poder recordad por se “delito”.

Aplicación de medidad en un limbo jurídico
y mantenerlas.

El poder tan peligroso que se les ha dado a
las víctimas de ETA, y la utilización que se
ha hecho de ellas.

Abertzale=hiltzaile.
Dena ETA da, helburua zilegia da,
euskararen erabilera.
1. mailako eta 2. mailako biktimak,
onak/txarrak.

Biolentziaren aitzakiaren erabilpena
eskuibideak murrizteko: presoak,
ilegalizazioak, hedabideen itxiera,...

Bereizketa sozio-politikoa: hezkuntzan,
aisialdian, kulturan,...

Hizkuntza: euskaraz ezin hitz egitea.

Euskal herritartasuna biolentziarekin soilik
lotzea (Euskal Herrian nahiz atzerrian).
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3. lan-taldea
Bizitza eskubidea / Derecho a la vida

ETAko kideen amek asko sufritzen dute,
beren semeak hiltzen dituztenean; baino
askoz gehiago beren semeek hiltzen
dutenean. Imanol.

1. principio: DDHH para todos. Derecho
a la vida.
2. principio: compromiso con mi País
y sus ciudadanos.
3. principio: luchar contra todo tipo de
violencia sin diferencias ideológicas.

Bizirik irautea aparte, bizitza duin eta beldurrik gabekoa eramateko eskubidea.

Beldurra Estatuko indar armatuei.
Atxiloketak, torturak, “dena terrorismoa
denaren ideia”,...

“Bizitza eskubidea” eta “eskubide zibil eta politikoen” artean
Entre “derecho a la vida” y ”derechos civiles y políticos”
•
•
•
•

Preso eta iheslari politikoen existentzia.
Salbuespenezko legedia.
Gatazka politiko baten ukazioa. Hori da oinarrian biolentzia ahalbidetzen duen iturburua.
Jazarpen poliziala. Panikoa sortzen du zure egunerokotasunean.

Ondorio ekonomikoak / Efectos económicos
Audientzia Nazionalak ezarritako FIANTZA
ekonomiko izugarriak eta ondare
pertsonalen bahiketak ondorio larriak
izaten dituzte epaituen bizitzetan.

Preso bat bisitatzeak suposatzen duen kostu
ekonomikoa, bidaiak, lan-baimenak,...

Sufrimenduak eragin duen negozio
ekonomikoa.

Kartzelatik irten denak lana aurkitzeko
zailtasunak; are gehiago, familia bat
mantendu nahi badu.

Eskubide zibil eta politikoak / Derechos civiles y políticos
•
•

Proiektu politiko baten kriminalizazioa.
Eskubiderik gabeko herritarrak gara
batzuk, eta egoera hori marko legaletan
betikotu edo egonkortu egin nahi izan
dute.

•

•

Adierazpen askatasuna bere zentzu
zabalenean; oso kaltetua izan da:
egunkariak itxi, iritziak baldintzatu edo
isilarazi, iritzi politikoak ere bai; jendearen
arteko elkarrizketa zintzoak murriztea,…
Antolakuntza politikoa debekatzea.
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Gure nazioko herritarrok sufritu dugu,
sufritzen dugu eta sufrituko dugu, nazioak
(Euskal Herriak) zapalduta segitzen duen
artean, bere buruaren jabe ez den bitartean.

Nik, eta euskaldunok, eta gizaki guztiok,
sufritzen segituko dugu gizakiak injustiziak
egiten segitzen duen bitartean, alegia beti.
Eta era berean, bizitza gozatzen.
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Politikaz edo giza eskubideez aritzeko
debekua:
• Hauteskundeak.
• Gehiago inplikatzeko oztopoa (“dena
terrorismoa da” aitzakiapean).
• Lagunen galtzea.
Haserrea adierazpen biolentoekin:
•
•

ETA.
Estatua.

Osotasun fisiko-psikikoa / Integridad física-psíquica
•
•
•
•
•

Tortura.
Isolamendu luzeak espetxeeta.
Dispertsioak senideei ezartzen dizkien
kargak.
ETAren mehatxupean bizi izan direnak.
Atxilotuak izateko beldurrez bizi izan
direnak.

Osasun-ondorio larriren bat utzitakoan:
gabezia fisikoren bat, adimen mailakoa,...

DDHH para todos, especialmente para los
que los incumplen. Sufrimiento inutil.

Euskal Herritar asko eta askoren aurkako
torturaren erabilpen sistematikoa.
Inpunitatea: estatuen biolentzia legitimatu
egiten da.
Genero ikuspegitik torturaren erabilpena
(bortxaketak, emakume txarrak,…).

Hitzegiteari edo zer esaten denari beldurra.
Ondorioak: autozentsura dialektikoa,
hizkuntzaren moldatzea.

Amorrua lehengusuak atxilotzean:
militantzian muturrera joatea eragin zidan.
Gerora, bizkarzainak zeramatzaten
pertsonak ezagutzean, gurean zerbait ondo
funtzionatzen ez zuela ohartarazi. Enpatia.

Auzo edo herri berean bizi izatea nire etxekoren bat edo ni neu hil, torturatu duen bat.

Alde bateko parte ez sentitzea. Identitate
arazoak. Giro arrotzak.

Nire etxeko bat ni hil/torturatu dutenen
taldeko kide bat ere biktima kontsideratzea.
Iraingarria, mingarria,… izan daiteke niretzat.
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4. lan-taldea
Bizitza eskubidea / Derecho a la vida
Hilketak.
Erahilketak.
Konporaketak.
Dispertsioa.

Ejecuciones.

Kontuz! Bizitza eskubidea abortatzeko eskubidearen kontra erabiltzen da.
Enfrentamenduan hiladakoak.
•
•

Bizitza duina izateko eskubidea.
Gaixo dauden presoak ez kaleratzea.

Hildakoak, alde guztietakoak.

Desagertuak.

Asesinatos.

Hilketak: egiaren hutsunea.

•
•

Atentados mortales.
Atentados con heridos: por parte de ETA
y CCAA; por parte del GAL y fuerzas
policiales.

Hilketak eta horren inguruan sortzen
diren beldurrak.

Muchas formas de morir: atentados,
ejecuciones sin juicio, en comisarias,
carceles, caminos,… armados,…
desarmados,…
Consecuencia: sufrimiento físico y psíquico.
Económicos, pérdida de trabajo, etc.
Derechos civiles, políticos. Se pierden
por militancia, parentesco. Dolos físico y
psicológico.

Ondorio ekonomikoak / Efectos económicos
•
Cierre de negocios por acoso, por haber
sufrido atentado directo.

•
•
•

Derechos civiles: se pierden por militancia,
parentesco, dolor físico y psíquico.

•
•

Ahuyentaba inversiones por la violencia de
ETA/kale borroka, extorsión económica.
Ahuyentaba al turismo.
Coste para allegados a los presos por la
dispersión.
Ahuyentaba inversiones por la violencia de
ETA/kale borroka, extorsión económica.
Ahuyentaba al turismo.
Coste para allegados a los presos por la
dispersión.
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•
•
•

Consecuencias de la extorsión a
empresarios.
Consecuencias de la kale borroka.
Consecuencias para familias de presos
durante el franquismo.

Presoak kaleratzean sortutako egoera
ekonomikoei erantzuna bilatu:
• Langabezia.
• Kotizazioak.
• Oinarrizko beharrak.

•
•

Multa politikoen neurrigabekeria.
Dispertsioaren ondorioak.
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•
•
•

Gutxienekoak bermatuta izateko eskubidea.
Lan duina izateko eskubidea.
Etxe-kaleratzeak.

Fiantzen ordainketaren erabilpena.

•
•
•
•
•

Fiantzak.
Errespontsabilitate zibila.
Multak.
Zerga iraultzailea.
Inhabilitazioa.

Eskubide zibil eta politikoak / Derechos civiles y políticos

Gertatutakoaren egia (?) jakiteko eskubidea.

•

•
•
•
•

Ilegalizazioa.
Mozal legea.
Atxiloketa-era (gauez, inkomunikazioa,…).
Ley vagos y maleantes (homosexualen
eta prostituten kontra).

•
•

Ilegalización de partidos y movimientos
sociales de la IA.
Mierdo a expresarse libremente en público.
Miedo a aparecer en una candidatura.

No representado, no nombrado,
dificultades administrativas, etc.

•
•
•

Inpunitatea.
Eskubide politikoen urraketa.
Legearen erabilpen okerra.

Euskaraz hitz egiteko debekua.

•
•

Dispersión de los presos.
Represión / ausencia de libertades
durante el franquismo.
Leyes de excepción.

Gaur egungo politika penitentziarioa.

•

Eskubide politikoak.

Adierazpen askatasunaren mugak.
•

Derecho a la justicia ≠ impunidad.
•

Euskaraz bizitzeko ezintasun/zailtasuna:
administrazioa, polizia, osasuna, justizia,…
Adierazpen askatasun eza.
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•
•
•

Derecho a la participación política.
Derecho a la participación en igualdad
de condiciones.
Derecho de las mujeres.

Lege bereziak. Exzepzio legeal.
Ilegalizazioak.
Emakumeen eskubideak.

Tribunales de excepción.
Transparencia y colaboración en la
investigación.

Control de las personas. Polizia kontrolak

Osotasun fisiko-psikikoa / Integridad física-psíquica
•
•
•
•
•

Terror/miedo a los atentados.
Terror/miedo al acoso.
Torturas.
Secuestros.
Riesgos en la carretera en visitas a
presos.

A los hijos de los perseguidos politicamente.

•
•
•
•

Temas a trabajar (sin que suponga la
exclusión de otros muy evidentes):
• Situaciones penitenciarias. Derecho
penitenciario del enemigo.
• Torturas y malos tratos.
•

Bizkarzainekin bizi beharraren ondorioak

Tortura.
Detenciones arbitrarias.
Violencia de persecución que obliga a
vivir con GUARDAESPALDAS.
El miedo a la bomba colocada en el
coche el arrancarlo.

•
•
•

Tortura eta horrek eragindako afekzio
guztiak.
Mediku asistentzia eza espetxeetan.
Gurasotasunaren debekua / eragozpena
espetxeetan.
Heriotzak (mota batekoak zein
bestekoak) eragiten duena.

Tortura.
Isolamendua kartzelan.
Mehatxuak.
Bahiketak.

Tortura.
Bortxaketa.
Iazarpen sexuala.
Isolamendua (kartzelan).

Bahituak.

Torturaren ukazioa (arduradun politikoena).
Tortura.
Atxilotu eta torturatua izateko beldurra.

Torturak.

Dispertsioa.

Torturas, pérdidas de trabajo forzado.
Duelo sin ayudas, al contrario, machacar
al duelista con amenazas, etc.

Emakumeen egoera ezberdina kartzeletan.

•

Konpondu barik geratzen diren egoerak
ekarten dabena……..

Presoen osasun arazoak, bereziki urte
luzez preso egondakoen kasuan. Torturak
jasandakoak, bakartuta egondakoen arazo
fisiko eta psikologikoak,...
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C. Bilboko “Gazteak eta memoria. Elkarrekin bizitzeko, solastu” saioan
jasotako sufrimenduen zerrenda osoa

1. lan-taldea
Bizitza eskubidearen urraketa eragin duten sufrimenduak
Aborto

Desaparición

No poder crecer en una familia estructurada
por la ausencia del padre/madre

Ondarea edo erosahalmena kaltetu duten sufrimenduak
Extorsión a empresarios

Gastos generados a los familiares de presos
debido a la dispersión

Eskubide zibil eta politikoen urraketak eragin dituzten sufrimenduak
Encasillarse

Zure iritzia publikoki emateko beldurra

Askatasuna galtzea, espetxean egon gabe

Herrikora/Batzokira/… joateagatik epaitua
izatea, aurreiritziak

Silencio

Miedo al qué dirán si doy mi opinión

Tener que callar opiniones por miedo a ser
juzgado/repudiado/excluído

Miedo a expresarse

Silencio, indiferencia.

Libertad sexual.

Osotasun fisiko-psikoa kaltetu duten sufrimenduak
Miedo a la autocrítica.

Silencio, indiferencia.

Libertad sexual.

Preguntas sin respuesta.

Torturak.

Ignorancia.

¿Por qué?

Miedo a expresar mi postura política por
miedo a una posible discriminación en la
comunidad sorda.
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Jasotako ideiak
•

Isiltasuna eta indiferentzia: zerbait ikusi eta, jendearen erreakzioaren beldurrez, ez zara
posizionatzen. Batez ere, ezagutzen ez duzun jendearekin.

•

Norberak pentsatzen duena adierazteko beldurra: gure inguruko norbaitek egin duen
zerbaitekin guztiz ados ez egon arren, isildu egiten gara, paso egiten dugu.

•
•
•

OPUS: Nafarroan abortuari lotutako mugimendu ugari daude.

•

Herri txikietan zaila da gauza sakonagoez hitz egitea. Bilbon ezberdintasuna nabaritzen da.

•

Gazteak dibertsitaterantz eboluzionatzen ari dira.

•

Polarizazioak ekiditea.

•

Jendeak esango duenaren beldur izatea.

•

Desagerpenak. Adibidez, Lasa eta Zabalarena.

•

Profil zehatz batean sailkatua izatea.

•

Pribatutasun eza: espetxean.

•

Torturak.

•

Zergatik? Merezi du? Horixe galdetzen diot neure buruari.

•

Isiltasuna gai batzuei buruz hitz egitean (ETA, adibidez), informazioa ez ulertzea.

•

Leku jakin batera joateagatik kritikatua izatea (Herrikora, adibidez).

•

Norberaren iritzia isilean gorde behar izatea, epaitua izatearen beldurrez.

•

Gatazkaren ondorioz senideren baten faltarekin jaio den jendea eta horrek haren garapen sozialean daukan eragina, pisua.

•

Gizartea bloketan hautsi da, kuadrillak monolitikoak dira.

•

Estereotipoak. Gero eta gehiago apurtzen ari dira. Gero eta askatasun handiagoa dago
gauzak esateko.

•

Presoak bisitatu behar dituzten senideak. Dispertsioa.

•

Gizartearen aldetik kritikatua izateko beldurra. Norberaren akatsak aitortzeko beldurra.

Sexu askatasuna: bisexualitatearekin, adibidez.
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•

Kanpo sentitzea.

•

Gure galderentzako erantzunik ez edukitzea.

•

Gatazkaren transmisioa.

•

Emozioak arrazionalizatzeko zailtasuna. Zerbait ezin ulertzea bizi izan ez delako.

•

Gazteok bizikidetzaz hitz egiteko espaziorik ez edukitzea. Belaunaldien arteko arrakala:
badirudi gazteok ezin dugula inolako ekarpenik egin.

•

Ezjakintasuna, axolagabekeria (“hori ez dagokit niri”, “niri bost axola”…).

2. lan taldea
Bizitza eskubidearen urraketa eragin duten sufrimenduak
Deportazioak

Muertes

Asesinatos terroristas y de Estado.
Gizartearen banatzea ekarri du.

Hilketak.

Bizilekuz aldatu beharra.

Presoen urruntzea, orduak eta dirua
bidaietan.

Mantener alejadas a las personas presas de
sus familiares. Dispersión.

Justificación de violencia ilícita por ser un
mecanismo de lucha antiterrorista.

El sufrimiento generado por la droga:
desactivación de la juventud movilizada en
entornos concretos.

Ondarea edo erosahalmena kaltetu duten sufrimenduak
Criminalización que ha sufrido Euskal
Herria en el exterior y los efectos que esto
ha generado

Las continuas etiquetas impuestas desde
fuera o por nosotros mismos

La extorsión

Multas, juicios

Desplazamientos semanales a otros lugares
por obligación

Utilizar, manipular, valerse del conflicto de
manera interesada: intereses electorales,
intereses económicos,.. Interés en mantener
situaciones de conflicto para el lucro
personal.
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Visión muy negativa de Euskadi respecto al
exterior.

Presoen urruntzea, orduak eta dirua
bidaietan.

Estortsioak.

Mantener alejadas a las personas presas de
sus familiares. Dispersión.

Eskubide zibil eta politikoen urraketak eragin dituzten sufrimenduak
Presoen urruntzea, orduak eta dirua
bidaietan.

Mantener alejadas a las personas presas de
sus familiares. Dispersión.

Falta de información y relato único.

Justificación de violencia ilícita por ser un
mecanismo de lucha antiterrorista.

Legislación de excepción que se mantiene
en el tiempo porque interesa.

Construcción del enemigo interno como
mecanismo de eliminar la crítica.

Privación de libertad a quien no ha hecho
nada: niñxs que nacen en la cárcel o se ven
obligadxs a viajar.

Acoso permanente de las fuerzas del Estado

Hitz egiteko eta iritzia edo sentimenduak
publikoan ezin adieraztea (errepresio politiko
eta sozialaren beldurrez)

Pertsona gisara anulatuta sentitzea,
erabakiak hartzeko ezintasuna.

Odio generado por el relato único. Falta
de sensibilidad (por ejemplo, con los
“motxiladun umeak”).

Kontrolatuta egotearen irudipena.

Presoak bizi duten infantilizazioa kartzelan.
Ostean, bizitza “berreskuratzeko”
zailtasunak

Diferenciación en el espacio físico de las
ciudades.

Ezintasun emozionala. Kultura emozional
oso pobre baten garapena, emozioei
atentziorik ez jatzea, gogortasuna,
sendotasuna transmititzeko. Maskulinitate
eredu tradizionalarekin oso harremanetan
dauden baloreak.

Falta de libertad de expresión. Amenazas a
personas con distintas ideas.

Cómo se ha distribuido a las personas
presas.

No poder defender unas ideas, vincular dos
ideas y ensuciar todo.
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Estereotipos y doctrinas:
El “todo es ETA”
El “español fascista”
El “vasco asesino”
Todo eso te ahoga y al final limita tu
actividad

Lan politiko eta sozialaren kriminalizazioa

Iheslariak

Falta de libertad de expresión. Cárcel.
Marginación.

Limitación de la libertad de expresión.

Osotasun fisiko-psikikoa kaltetu duten sufrimenduak
La actitud de superioridad en la Universidad
entre los grupos de euskera y castellano

Ser juzgado debido a tu aspecto físico

Distribución por sectores en las ciudades,
guetización

Normalización de la violencia, egunerokotasunaren parte bilakatzea. Insensibilidad.
Dificultad de comparar entre unos u otros.

El simpre miedo al qué dirán, a las
consecuencias a posibles represalias, a ser
señalado

Ue te obliguen a quedarte callado, no poder
o no querer decir algo, evitar temas.

La revictimación, volver a pasar por lo
mismo una y otra vez.

El dolor que generan los estereotipos.

Patriarkatuaren ondorio den biolentzia.

Indarkeria matxistaren erabilera torturan.

Zigor luzeen perspektibak eragiten duen
antsietatea.

Astearte goizak, zerrenda beltzak, atxilotua
izateko beldurrez bizitzea.

Torturak.

Vivir permanentemente con escolta.
Traumático para la persona y la familia.

Torturak eta torturatua izateari beldurra.

Mutilazioak.

Frustración, impotencia.

Miedo

Intranquilidad, ansiedad

Presoen urruntzea, orduak eta dirua
bidaietan.

Mantener alejadas a las personas presas de
sus familiares. Dispersión.

Odio. La revictimación que este genera.

Etiketatzea.

Presuponer roles a personas.
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El estar constantemente comparando
sufrimientos, para no conseguir nada
más que frustración. El sufrimiento se ha
debatido en términos de tener o no tener
razón hasta ahora.

Odio, ira. Sentimientos que te transmite el
entorno en el que te mueves.

Uso del sufrimiento de las víctimas.

El sufrimiento generado por la droga:
desactivación de la juventud movilizada en
entornos concretos.

Jasotako ideiak
•

Etxean ez ditugu ondorioak zuzenean pairatu, baina frustrazioa eta sufrimendua presente daude.

•

Sektore batzuen marjinazioa ideologiaren arabera, endogamia.

•

Presoen dispertsioa.

•

Euskal Herriaren kriminalizazioa, orokorrean.

•

Posizionatzeko zailtasunak.

•

Erailketak eta gizartean eragiten duten zatiketa.

•

Eskoltarekin bizitzea. Horrek sortzen dituen arazoak (norberarengan, familian, inguruan).

•

Burbuila batean bizitzea.

•

Komunikazio falta, besteei etiketak jartzea.

•

Norberaren ideiak adierazteko beldurra, horrek ekar ditzakeen ondorioengatik.

•

Ideologiak Euskaditik kanpo izan duen eragin soziala: hemen inbertitu nahi zuten enpresak, ekonomia, boterea, garrantzia…

•

Torturak: fisikoak nahiz psikologikoak. Oraindik ez dira bukatu.

•

Euskarazko taldeen eta gaztelaniazko taldeen arteko ezberdintasunak/norgehiagoka
ikasgeletan.

•

Presoen dispertsioa: gatazka bukatzen bada, hori ere bukatu beharko litzateke.

•

Jendea epaitzea itxura fisikoagatik, gustatzen zaion musikagatik…
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•

Mehatxuak.

•

Gatazkak bere eragina du, inguruan gatazka egoteak bere pisua dauka.

•

Kontrolatuta egotearen sentsazioa.

•

Iritziak jendaurrean ez adieraztea (gaur egun, presoen gaiaren inguruan, adibidez).

•

Estortsioa, senide presoak dituzten familiak.

•

Torturak. Torturek eragiten duten beldurra, zerbait gertatu ahal zaizula pentsatzeak
eragiten duen izua.

•

Atxilotua izateko beldurrez bizitzea. Beldurra sarekadei.

•

Zerrenda beltzak.

•

Jasandako mehatxuen ondorioz kanpora bizitzera joan behar izan duten ezagunak.

•

Deportazioak.

•

Oso kondena luzeak jasotzeko beldurrak eragiten duen antsietatea.

•

Hiltzeko edo espetxean bukatzeko beldurrez alde egin behar izan duten pertsonak.

•

Informazio falta: Estatuak errelato bakarra inposatu nahi du.

•

Estatuaren indarren jazarpena (oraindik ez da bukatu, Altsasuko gazteen kasuak frogatzen duen bezala).

•

Gatazka mantentzea eta elikatzea interesatzen zaien pertsonak (interes politikoak, ekonomikoak, ideologikoak). “Pagotxa” bukatzen zaien pertsonak.

•

Lege aldaketak (Parot doktrina), Europako politiken kontra doazen arren.

•

Barne etsaia eraikitzea: bandoak sortzea, etsai bat sortzea jendearen arreta desbideratzeko (Estatuaren errepresioa, interes politikoak…).

•

“Terroristen” kontrako torturak justifikatzea baina beste batzuk arbuiatu behar izatea.

•

Estatuaren indarrek jarrera errepresiboa sustatu dute.

•

Biktimak helburu politikoekin erabiltzea: biktimen izenean hitz egitea.

•

Zaila da ereindako gorrotoa aldatzea.

•

Biktimaren sufrimendua kontuan ez izatea: zer behar duzu zure mina sendatzeko?
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•

Presoak bisitatzeko egin behar izan diren kilometro guztiak eta bidaia luze horien ondorioak. Kriminalizazioa (inguruaren arabera).

•

Drogaren erabilera gatazkan. Langile eremuak suntsituta. Gazteriaren desaktibazioa.

•

Bestearen sufrimendua ulertzea ezinezkoa dela onartzeko zailtasuna. Biktimak eta minak ez alderatzea.

•

Ez dago balantzarik. Dena ez da zuria edo beltza. Eskala bat dago. Ezberdintasun horiek mantentzeko interesa dago bi aldeen partetik, gatazkaren inguruko historiak eta
errelatoak eraikitzeko (biktimak eta borreroak, garaileak eta garaituak).

•

Ente gisa, gizarteak esku hartu behar du dikotomiak eragozteko. Eseri, elkarrekin hitz
egin eta elkarri entzun.

•

Ez da asko hitz egiten gatazkaz, eta gatazka ez da bukatu. Ez dago azalpenik. Gatazka
ikasten den egunean, nork egingo du errelatoa? Zer kontatuko du? Garrantzitsua da
guztion artean gutxieneko oinarri bat finkatzea: zer kontatuko dugun. Enpatiarik gabe
zaila izango da.

•

Haserrea.

•

Umorea, indarkeriaren sozializazioa (Vaya Semanita).

•

Gertatutakoa erlatibizatzea. Esaten denaren kontzientzia hartzea, normala ez den egoera baten normalizazioa.

•

Errelato bakarraren arriskua, torturen eta erailketen normalizazioa.

•

Haurrenganako sentsibilitate falta Estatuaren aldetik.

•

Oso nabariak diren errealitateak zalantzan jartzea (erailketak, torturak…). Hori guztia
sozializatzeko arazoak, sortu diren estereotipoen eraginez.

•

Matxismoa eta patriarkatua. Indarkeria matxista gatazkaren testuinguruan, osotasun
fisiko/psikikoaren kontra. Sentimenduekiko distantzia jartzea egoera horiei aurre egin
ahal izateko. Kultura emozional pobre baten garapena.

