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ETA-REN ARMAGABETZEAPOLITIKA

Miarritzeko “armagabetzea, bake proze-
suaren zerbitzura” foroan egon zinen. “Har-
tu beharreko arriskua kolektiboa dela, eta 
bakoitzaren ardura morala ere badela api-
rilaren 8ko egunean egotea”, erran zenuen. 
Anitzek diote bake artisauen deiari baikor 
erantzun. Zer diozu mugimendu horretaz?
Egia erran, mugimendu horrek ez nau 
harritzen. Euskal Herrian kultura hori 
dugu, Euskal Herriarentzat funtsezkoak 
diren erronken parean mobilizatzeko 
gaitasuna dugu. Historikotzat daukadan 
momentu honetan ere horrela gertatzen 
ari da.  

Apirilaren 8an burutuko den ETA egitu-
raren armagabetzean egonen zirela pla-
zaratu zenuen foroan. Zein sentimendu 
duzu arrisku honi begiratzean?
Determinazioa batetik, eta bestetik, 
kontzientzia, gure herriaz benetako 
kontzientzia politiko bat. Arriskuaz 
erran izan dut eta berriz diot Frantzia-
ko eta Espainiako estatuen blokeoa dela 
eta, Luhusoko iniziatiban egondakoek 
sekulako arrisku pertsonala hartu zu-
tela. Arrisku hori partekatua izateko or-
dua da, arriskua kolektiboki hartzeko 
ordua. Apirilaren 8an estatuak ez baldin 
badira hor, jendartea egonen da. 

Frantziako Estatua mugi daitekeela uste 
duzu?
Lerroak mugitzen ari direla iruditzen 
zait eta pozten naiz. Frantziako lehen mi-
nistroarekin solastatu nintzen eta atea 
erdi ireki duela erran dezaket. Batzuen 
iritziz ez da aski. Baina, Bernard Caze-
neuve ministroak interesa erakutsi du, 
interesa baino gehiago, nahikaria era-
kutsi du, Frantziako Estatuak prozesuan 
parte hartzeko borondatea adierazteko 
egon daitezkeen pistak imajinatzen saia-
tzeko nahikaria. Afera ez da bukatua, ez 
gara apirilaren 8an oraindik eta ondoko 
egunetan, bezpera arte, gauzak gertatu 
edota aldatu daitezke. Hala izan ezean, 
hautetsien eta jendarte zibilaren mobili-
zazioa izanen da apirilaren 8a.

Hautetsien, jendarte zibilaren baita ins-
tituzioena ere. Ala azken horien parte 
hartzea ezin dugu segurtatu?
Bai, baliteke. Baina, hautetsiak aipatzen 
ditudanean instituzioak aipatzen ditut, 
zeren modu pertsonalean hor egonen 
dira, baina azkenean, hautetsi gisa edota 
Euskal Elkargoko kide gisa ere. 

Desarmeari buruzko foroko parte-har-
tzaile batek zioen estatuek iraganeko 
joeran segitzen dutela, gaur egungo tes-
tuingurua erabat ezberdina izan arren. 
Apirilaren 8aren biharamunean joeraz 
aldatuko dutela uste duzu?  
Orri bat itzuli nahi dugu egun horre-

kin; hori baino gehiago, liburuz aldatu 
nahi dugu. 60 hamarkadaz geroztik krisi 
egoera batean bizi gara, nahiz eta 2011n 
ETAren armak isildu. Alta, gatazkaren 
orria ez dugu oraindik itzuli eta hori da 
gure helburua. Desmilitarizatze fasean 
egon nahi dugu, ETAren armagabetzea 
hori delako, gatazka armatuaren orria 
itzultzea. Beraz, bake prozesuan aitzi-
na joan ahal izateko funtsezko urratsa 
izango da apirilaren 8koa. ETAren di-
soluzioa eskatzen ari dira batzuk, baina 
armagabetzea ikusirik pentsa daiteke 
hori ere gertatuko dela. Ikusirik 2011z 
geroztik ez dituztela armak erabili, nik 
uste dut garaian erakundeak harturiko 
engaiamenduari sinesgarritasunez be-
giratzen ahal diogula. 

Beraz, estatuek joeraz aldatuko dutela 
uste duzu?
Nik ezin dut Frantziako Estatua epaitu, 
haren partetik zerbait itxoiten dugun 
une honetan haren argudioak ulertzeko 
gaitasuna behar dugulako. Bere postura 
azaltzeko orduan, zuzenbide estatuaren 
diskurtsoaren duintasunaz jantzi da Es-
tatua. Estatuak autoritatea erakutsi nahi 
izatea eta zuzenbide estatua nagusitzen 
dela ohartaraztea nahiko normala da. 
Baina, dioguna da zuzenbide estatua-
ren logikan egon daitekeela ETAren des-
militarizatze prozesuan eta armategien 
desegitean parte hartuz ere. Espainiako 
Estatuak ETAren armagabetzea ez duela 
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oztopatuko irakurri dut komunikabide 
espainiarretan; Frantziako Estatuaren 
partetik ere postura bera dugu. Hori ho-
rrela, ongi da, puntu horri buruzko ados-
tasuna ez lortzeko arrazoirik ez dugu. 

Baldintza teknikoei buruzko kezkak dira 
nagusi.
2011z geroztik, Nazioarteko Egiazta-
tze Batzordea armategien desegiteari 
buruzko dosier honekin lanean ari da. 
Batzar honek lan hori eginik, pauso hau 
modu objektiboan hartzeko elementuak 
ditugu eta normalean, estatuak segurta-
tuak izan behar lirateke. Baina hor ere, 
kontua da estatuek ez dutela orain arte 
Nazioarteko Egiaztatze Batzordea eza-
gutu eta onartu nahi ukan. Gaur egun 
iduri luke, ongi diot –iduri luke– Na-
zioarteko Egiaztatze Batzordeak egin-
dako lanaren balioa ezagutzeko joera 
batean daudela estatuak. 

Estatuak lasaitzeaz gain, apirilaren 8a an-
tolatzen dabiltzan bake artisauak lasai-
tzeko baldintza teknikoak ere behar dira. 
Besteak beste, atxiloketarik egongo ez 
denaren segurtapena. 
Pertsona anitz dira segurtatu behar. 
Nola ez, biktimak. Berradiskidetzera-
ko biziki inportantea den igarobidea 
da biktimen segurtatze hori. Trantsizio 
justiziaren elementu nagusia da berra-
diskidetzea. Presoak eta horien seni-

deak gogorki hunkiak izan dira, eta nos-
ki, kontuan hartu beharreko gai bat da. 
Bistan da, diozun bezala, armak berriz 
ezartzeari buruzko baldintzen galde-
ra ere hor da. Arma batzuk toki priba-
tuetan daude. Estatuak elkarrizketari 
lotzea da galdera horiei erantzun ahal 
izateko baldintza.

Nolakoa izan behar luke apirilaren 8 biha-
ramunak? 
Apirilaren 8aren biharamuna lasaitze 
eta azkenean, elkarrizketa sinonimo iza-
tea espero dut. Elkarrizketa dugu desio, 
hori gabe berradiskidetzerik ez delako 
posible. Berriz diot elkarrizketa eta be-
rradiskidetzea ez direla zuzenbide esta-
tuarekin kontraerranean, erabat koadro 
legalean egin daitezkeelako. Bestalde, 
azaldu beharko dugu ere hortik aitzina 
justizia nolakoa irudikatzen dugun. 60. 
hamarkadatik geroz izandako gatazka-
ri bukaera ematea ez da sinple; ezin da 
konpondu zuzenbide komuneko krimen 
baten gisara. Pertsona batzuk ditugu, 
gatazka zinez gogorraren biktimak, bi 
aldeetan. Horregatik ditugu trantsizio 
justiziaren parte diren mekanismo eta 
urraspideak erabili beharko.

“Espirituen iraultzaren beharra” azpima-
rratu zenuen Bake Foroan.
Bai, gure kontzientziak maila ezberdi-
nean galdekatzea eskatzen duelako be-
rradiskidetzeak. Guztiontzako balio du 
elementu horrek: haien kontzientzia eta 
gorputza gatazkak markaturik dituzte-
nentzat, baita ni bezalako herritarren-
tzat ere, hots, orain arte gehienbat beha-
tzaile egoeran ginenok eta orain, bake 
prozesuaren eragile izan nahi dugunon-
tzat. Bake prozesuaren eraikuntzak he-
rritarron eta hautetsion kontzientziari 
ere dei egiten dio.

Baionan eginen da ETAren armagabe-
tzearen kari ekitaldia. Une inportantea 
eta historikoa. Auzapez gisa, zer diozu?
Ipar Euskal Herriko hiriburu gisa, bere 
eginkizuna beteko du Baionak. Xumeta-
sunez jokatu behar dugu afera honetan. 
Berriz ere guztiei luzatzen diet apirila-
ren 8an Baionara hurbiltzeko deia. Guz-
tiei, Frantziako Estatua barne: espero 
dut soluzio bat atzemanen dugula eta 
Frantziako lehendakaria eta lehen mi-
nistroak apirilaren 8aren parte izanen 
direla. Perspektiba hau ez dut oraindik 
baztertzen. n
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