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Gaur, 2007ko apirilak 22 dituela, oso egun handia da guztiontzat; egun handia da gure Herriaren 
historian eta gure Herriaren bizitzan. Gaur, ospe handiz, guztion aurrean aitortu nahi dugu, 
aspaldidanik dugun zorrari, dagokion ordaina eman nahi diogula bihotz-bihotzez. Zuok, 
terrorismoaren biktima izanda, jasan behar izan duzuen sufrimenduak, jasan behar izan duzuen 
minak, horrek bildu gaitu hona, oroimenaren, gomutaren eta historiaren itzalera. 
 
Herri honetako erakundeok behin eta berriz erakutsi dugu, tinko eta irmo, gure konpromisoa. Bai; 
herritar guztien bizitza defendatuko dugu eta herritar guztien askatasunak defendatuko ditugu; 
eskubide horien alde egingo dugu beti, horiexek baitira funtsezko oinarriak guztiok elkarrekin bizi 
gaitezen. 
 
Beldurrik gabe, heriotza-mehatxurik gabe eta jazarpenik gabe bizitzeko, askatasuna behar dugu. 
Askatasuna behar dugu ideiak izateko; askatasuna pentsatzeko, askatasuna aukeratzeko. Askatasuna 
behar dugu, proiektu guztiak defendatzeko orduan, bide politiko, baketsu eta demokratiko hutsak 
erabil daitezen; ez, bestelako biderik. 
 
Azken hamarkada hauetan behin eta berriz esan dugunez, errespetu osoa zor zaie gizaki guztien 
funtsezko eskubideei; errespetua, gizaki guztien osotasun fisiko eta moralari; eta errespetua, 
adierazpen-askatasunari; horixe baita, azken batean, oinarri irmo eta sendo bakarra, pertsonen arteko 
benetako bizikidetza finkatzeko, eta bidezkoa eta demokratikoa den edozein proiektu politiko 
eraikitzeko. 
 
Zoritxarrez, konpromiso hori ez da nahikoa izan pertsona orori eta une oro eskubideak eta 
askatasunak erabat bermatzeko. Erakundeok buru-belarri jardun dugu pertsona guztien segurtasuna 
bermatu nahian, baina, hala ere, sarritan hori dena ez da nahikoa izan, tamalez. 
 
ETAren terrorismo-indarkeriak bizkar eman die nabarmen Herri honen sen eta izen onari eta 
demokraziaren balioei. Euskal gizarteak, irmo eta tinko, lehenbailehen indarkeriari uzteko eskatu dio 
ETAri behin eta berriz; bide luzea egin dugu, bai, elkarrekin bakea eta askatasuna aldarrikatzen. 
Baina aitortu beharra daukagu asko kostatu zaigula honaino iristea. 
 
Garai bateko gizarteak, minduta eta zirrarak jota, konponezina zelakoan, geldi eta ezkor ikusi behar 
izan zuen, urteetan eta urteetan, bata bestearen atzetik, nola gertatzen ziren atentatuak. Biolentziaren 
inguruan eraikitzen ari zen isiltasun-harresi hura hautsi nahi genuen erakundeok, baina, ez genekien 
nola, edo ez genuen asmatu. 
 
Gaur, beraz, terrorismoaren biktimekin kendu gabe genuen zor historiko hori arindu nahi dugu, 
nolabait. Zuotako askok pentsatuko duzue ekitaldi hau berandu etorri dela, eta oso zaila izango dela 
zauriak horrela erabat sendatzea, zaurietako batzuk aspaldikoak dira-eta. Eta egia da. Elkartasun- eta 
hurbiltasun-adierazpen asko izan dira, bakoitza bere aldetik, elkarren berri izan gabe; baina ez dugu 
jakin izan gure elkartasun hori denok batera transmititzen; indarkeriaren erasoa sufritu behar izan 
duten milaka pertsona horiei elkartasuna helarazten. Gizarte modura, ez genuen jokatu zegokigun 
moduan, ez ginen egon zegokigun mailan, Herri honetako ehunka familia estu eta larri, oinazez eta 
atsekabez bizi zirela ikusita, egunak joan eta egunak etorri. Baina, uste dugu, oraindik ere garaiz 
gabiltzala denok batera barka eske etor gaitezen, eta “Sentitzen dut” esan dezagun; agian, gure 
begirunea erakusteko orduan, inoiz huts egin dizuegulako.  
 
Baina, horrez gainera, gure konpromisoa ere berretsi nahi izan dugu, alde batetik, zuei ageri-agerian 
gure elkartasuna adierazteko; eta, beste alde batetik, (ikuspegi etiko, politiko, sozial eta materialetik) 
gure begirunea eta esker ona erakusteko, era batera nahiz bestera indarkeria, intolerantzia eta 
terrorismoa jasan duzuen guztioi. Horren erakusgarri ziren, ba, Eusko Legebiltzarrean 2003ko 
ekainean aho batez onartutako akordioak. Eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak 
egindako lanak ere hori bera erakusten digu ezin hobeto, horri esker hezurmamitu baita ekitaldi hau. 
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Ildo beretik joanda, esan behar dugu, Ekitaldi hau ez dela inola ere ezeren jomuga, biktimen aldeko 
lana sendotzeko eta indartzeko lagungarri baizik; horrela ulertzen dugu guk behintzat. Arlo honi 
buruz Eusko Legebiltzarrean onartutako akordioak bete nahi ditugu erabat, eta gure borondatea 
horixe dela erakutsi nahi dugu argi eta garbi. 
 
Gure elkartasun hori eta gure begirune hori zuoi egokiro helaraztea, ezinbestean bete beharreko 
zeregina dugu, gertatutako hilketak eta mehatxuak Euskal Herriaren izenean gertatu baitira (zilegi ez 
bada ere). Indarkeria burugabe hori zuritzeko erabili dute bidegabe, beraz, Herri baketsu eta langile 
honen izena; eta biolentzia horren bidez, bere proiektu totalitarioa ezarri nahi izan digute indarrez, 
demokraziaren eta askatasunaren bideetatik erabat urrunduta. Horrexegatik dira biktimak 
bizikidetzarako funtsezko oinarri horien oroigarri. 
 
Giza eskubideak errespetatzeko konpromisoa ere berretsi nahi dugu gaur hemen, gure etorkizuna eta 
gure seme-alabena erantzukizun moralean eta duintasunaren bermean sustraitutako etorkizuna izan 
dadin, zuek ederki asko erakutsi dituzue-eta balio horiek intolerantziaren eta indarkeriaren erasoaren 
aurrean. 
 
Biktima zareten guztiok gure elkartasuna bertatik bertara senti dezazuen nahi dugu. Gure 
besarkadarik zintzoena eman nahi dizuegu, benetan. Inork inor erabili gabe, inor ahaztu gabe, inor 
inorekin konparatu gabe. Ikusi dugu nolako oinazea sufritu duzuen, min ikaragarria, eta horregatik 
nahi dugu berriz ere adierazi, gaur eta hemen, jasan behar izan duzuen bidegabekeria horrek ez 
daukala inolako justifikaziorik.  
 
Eta nahi dugu jakin dezazuen gizarte honek maite zaituztela, sigla eta aukera politiko guztiak alde 
batera utzita. Gogoan daukagu beti, sekulako mina eta oinaze atzeraezina jasan dituzuela, eta 
badakigu lan nekeza dela joan zaizkigun pertsonen oroitzapenen minez bizi behar izatea eten gabean; 
edo, gorputzean nahiz ariman, indarkeriak zuongan utzi dituen aztarnak jasan behar izatea egunak 
joan, egunak etorri; baina, gure ustez, beharrezkoa da joandako horiek eta zuek gure gizartearen 
oroimenean bizirik irautea.  
 
Biktimen oroimenez egiten ari garen omenaldi honen bidez, beraz, argi eta garbi jakinarazi nahi dugu 
(horrela uste dugulako gure baitan), gertatutako ezer ez dela alferrik izan. Terrorismoaren biktimek 
urteetan eta urteetan erakutsi diguten jarrera eta erantzukizun morala aintzat hartzekoa da, eta herri 
honen historian jasota dago betiko; gizarte honen izenean dihardugun erakundeok, beraz, zintzotasun 
horren berri jakinarazi behar dugu zabal orain eta beti. Zuek gure oroimenean izatea, horixe izango da 
gure biderik garbiena, indarkeriak inola ere zilegitasunik ez duela erakusteko orduan. Zuen 
oroimenaz, argi eta garbi esan behar dugu terrorismoaren indarkeriak ez duela inoiz ere inolako 
zilegitasunik izan, eta zuek errugabeak zaretela erro-errotik.  
 
Bai. Hori utzi digu biolentziak: alargunak eta umezurtzak, betiko hondatuta geratu diren familiak, 
galdutako lagunak, ezagunentzat eta inguruko guztientzat oinazea, min ahaztezina. Zilegi bekigu, 
zuen sakrifizioaren ordainetan, horrenbeste galera berdindu lezakeen gauza bakarra lortzen saiatzea 
bada ere. Bakeaz ari naiz; guztiontzat bidezkoa izan behar duen bakeaz. Hileta askotan entzuten 
genuen, garai batean, ama eta alargun askoren ahotan, hildakoaren ogibidea edozein zela ere, behin 
eta berriro, esapide berbera: “Izan dadila geurea azkena!” 
 
Zuen sufrikarioa eten gabe gogoan eta oroimenean izatea, horixe da dugunik eta baliabiderik onena, 
indarkeria behin betiko bukatzeko, martxan jar litekeen edozein prozesutan. Bihotz handikoak eta 
eskuzabalak zaretelako, zeuok zarete bakegintzan diharduen gizarte honek izan dezakeen argudiorik 
sendoena, eragilerik onena. Sinesteko beharra dugu; sinetsi beharrean gaude, zuen seme-alabak eta 
ilobak, zuen lagunak eta, oro har, gizarte osoa, guztiok elkarrekin bizi ahal izango garela, bakean eta 
askatasunean, gizarte anitz, ireki, tolerante eta solidario batean, terrorismoaren biktimak gogoan 
ditugula. 
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Guztiok nahi genukeen etorkizun horri heltzeko, alde batean utzi beharko da terrorismoa alderdi baten 
nahiz bestearen mesederako erabiltzeko joera; horrek, nahitaez, gatazka politikoa areagotzen duelako, 
eta urduritasuna eta kezka sortzen dituelako biktimen artean. Zuen artean ere, era askotako jendea 
dago, gure gizarte honetan bezalaxe. Batera duzuena, mina da; bidegabe jasan behar izan duzuen 
oinazea; baina, ez erakunde publikook, ez alderdi politikook, ezin gara inola ere zuek dakarzuen 
aberastasun horren jabe egin; ezin ditugu zuen sentimenduak eta zuen iritzi politikoak, norberaren 
mesederako interpretatu. Errespetua, funtsezko hitza da kontu honetan. 
 
Demokraziak ezin izango dizue, galdu zenutena itzuli, baina, gutxienez, zaudete ziur, lan egingo 
dugula biktimen gaineko oroimena, zuen oroimena, gure artean izan dadin beti eta betiko.  
 
Ziur gaudelako, bakea eta bizikidetza eraikitzeko oinarri sendo bakarrak, zalantzarik gabe, egia eta 
justizia direla. 
 
Eskerrik asko. 


