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Medellingo Memoriaren Etxeko pare-
tan, eraikinera sartu eta berehala, bisi-
tariarentzako ohartarazpen kutsuz min-
tzo da testu bat: “Ez dago egia bat. Ez 
dago historia osorik. Norberak konta-
tzen du, bere ikuspegitik, izandako rola. 
Eta elkar gurutzatzean eraldatzen dira 
kontakizunak, aberastuz eta korapila-
tuz”. Hitz gutxitan, izan liteke hori Ko-
lonbia osoaren metafora. Gurutzatzen 
baitira bere geografian istorio eta his-
toria ezberdinak, bertsio kontrajarriak, 
bandoak eta lubakiak, norbere ahots 
eta kontakizunez, elkar katramilatuz eta 
nahastuz, bake izan nahi duen egoera 

Bake akordioen ondorenean bizi da kolonbia, bake osora iritsi nahi eta 
ezinean. herrialdeak normaltasun itxura eskaintzeko ahaleginean dihardu, 
baina indarkeria gorde du oraindik barrenean. hitzarmenak betetzeko 
zailtasunei, negoziazioen aurkari nagusi izan den uribismoaren itzulera gehitu 
behar zaie orain, Ivan duque presidente berriaren eskutik. momentuz, agindu 
du ez duela bake akordioa “birrinduko”, baina aldaketak aurreikusi ditu.
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berri horretan. Sartu liteke Kolonbia 
osoa Medellingo lau paretetan.
 Museoa da Memoriaren Etxea, baina 
dokumentazio gune bezala ere dihar-
du: ehunka testigantza eta ahots bil-
tzen ditu, mende erdi luzeko gerraren 
lekuko gisara. Panel eta pantailetako 
zifrak, nonbait, “osatu gabeak” dira, eta 
horregatik, zenbakiak baino, biktimen 
hitzak eta irudiak mintzo dira ozenen 
museoan, eta hotzikara eragiten dute. 
Bisitaria, babesgabe, hilketek, bortxake-
tek, desagerpenek, torturek, mehatxuek 
eta beldurrak osatzen duten anabasa-
ren erdian erortzen da. Horregatik dio 
han askotan izan den batek: “Sarri ikusi 
dut jendea negar malkotan, museotik 
ateratzean”.
 Kontaketa bateraturik ez badago ere, 
oro har onartua dago zortzi milioi ingu-
ru direla 60 urtetako gatazkak utzitako 
biktimak. Horietatik, 250.000 inguru 
lirateke hildakoak, 50.000 desagertuak, 
eta zazpi milioi, gutxi gora behera, in-
darkeriaren ondorioz euren etxea utzi 
behar izan zutenak.
 Errealitate horiek denek dute tokia 
Medellingo zentroan, eta agertzen dira 
biktimen kontakizun lazgarrietan, ar-
gazkietan, egunkari-zatietan. Aretoko 
bideo batean, ordea, bira eman du bat
-batean sentsazio orokorrak: elkar be-
sarkatuz ageri dira herritarrak, barre 
algaraz, pozarren negarrez baten bat, 
jauzi alaietan bestea. 2016ko irailaren 

26koak dira irudiak, Cartagenan jasoak. 
Kameraren fokua herritarrengandik al-
dentzean agertzen dira pantailan Juan 
Manuel Santos presidentea eta Rodrigo 
Londoño Timochenko FARC-EP gerrilla-
ren buruzagia, alkandora zuriz biak, bo-
laluma eskutan, bake akordioa sinatzen.
 Keinu horren ondorenean bizi da 
egungo Kolonbia. Urtetako negoziake-
ten ostean gobernuak eta Latinoame-
rika osoko gerrilla esanguratsuenak 

lortutako hitzarmenak esperantza era-
man zuen herrialdera. Ilusioak astebe-
te iraun zuen, Cartagenako sinaduratik 
egun gutxitara egindako erreferendu-
mean, kolonbiarren %50,21ek baztertu 
baitzuen Habanako akordioa. Hamarre-
ko gutxi batzuek eman zioten garaipena 
ezezkoari. Santosek, hala ere, aldaketa 
txiki batzuk egin, eta indarrean manten-
du zituen akordioak. Galdeketak, edo-
nola, argi erakutsi zuen herrialdearen 
zatiketa, eta bake akordioak, aurrera 
egitekotan, topatuko zituen oztopoen 
tamaina agerrarazi zuen.

Akordioak betetzeko zailtasunak
Bost puntu nagusik osatzen dute Ha-
banako hitzarmena: nekazaritza erre-
forma, parte hartze politikoa, gatazka 
armatuaren amaiera, droga laborantzen 
ordezkapena eta biktimentzako errepa-
razioa eta justizia.
 Lehenengoak, lurraren jabetzari da-
gokionak, Kolonbiako Gobernuak bake 
prozesuari esleitutako aurrekontuaren 
%85 pilatzen du, huraxe baita teknikoki 
zailtasun handienetakoak dakartzana. 
Kalkuluen arabera, estatuak 230.000 
familiari itzuli beharko lizkioke lurrak, 
desplazatutako herritarrak etxera itzu-
laraziz. Lurren jabetza argitzeak, ordea, 
anabasa juridiko eta burokratiko handia 
dakar, eta ikaragarri mantso doa proze-
sua. Eta okerrago dena: egoerak lurren 
inguruko gatazkak areagotu ditu; 2016 

 » Zortzi milioi inguru 
dira 60 urteko gatazkak 
utzitako biktimak. 
Horietatik, 250.000 inguru 
lirateke hildakoak, 50.000 
desagertuak, eta zazpi 
milioi, gutxi gora behera, 
indarkeriaren ondorioz 
euren etxea utzi behar 
izan dutenak

24 2018/07/01 | ARGIA

NAZIOARTEA KOlOnBIA | HAutESKunDEAK | BAKE prOZESuA



eta 2018 bitartean, berrehundik gora 
herri mugimenduko militante hil dituz-
te: gehienak, lur banaketa justuaren al-
deko zein legez kanpoko meatzaritza-
ren aurkako aktibistak ziren.
 FARCen desmobilizazioak, gainera, 
botere lehia eragin du gerrillak orain 
arte kontrolatutako eremuetan. ELN ge-
rrillak –gobernuarekin bake negoziake-
ta gorabeheratsuetan ari dena–, parami-
litarrek eta droga trafikoarekin lotutako 
taldeek dihardute, nor baino nor, eremu 
horien jabe izateko talkan.
 Egoerak, bide batez esanda, are 
gehiago zailtzen du bake akordioaren 
laugarren puntua, droga laborantzen 
ordezkapenari dagokiona. Kokainaren 
negozioa Kolonbiak bizi duen gatazka-
ren ardatzetako bat izan da historikoki. 
Bake hitzarmenaren bitartez, Estatuak 
koka-landareen ekoizpenean aritutako 
nekazariei laguntzak emateko konpro-
misoa hartu zuen, azken hauek labo-
rantza ordezkatu eta bestelako labo-
reak landu zitzaten. Laguntzak, ordea, 
mantso iristen dira, edo ez dira iristen, 
eta ordezkapenaren alde aritzen diren 
nekazal buruzagiak narkotrafikatzai-
leen eta paramilitarren armak dituzte 
aurrez aurre.
 Parte hartze politikoaren aldeko pun-
tuak erakundeetara eraman du FARC 
gerrilla zena, armak utzita baina si-
glak mantenduta, alderdi politiko gisa-
ra. Lehen parte hartze legalak, halere, 

argi utzi du gizartean duen babes falta. 
Bake akordioaren ondorioz, gerrillari 
ohiek hamar eserleku dituzte zuzenean 
parlamentuan –bost ordezkarien gan-
beran, eta beste bost senatuan–. Pasa 
den martxoan egindako hauteskunde 
legegileetara, ordea, ordezkaritza hori 
zabaltzeko helburuz aurkeztu ziren 
FARCeko kideak. Alferrik: alderdiak 
botoen %0,34 baino ez zuen eskuratu. 
Hortik gutxira, presidentetzarako hau-

teskundeetan parte ez hartzea erabaki 
zuten, kanpainan jasotako erasoak eta 
Timochenko hautagaiaren osasun egoe-
ra makala arrazoituta.
 Edonola, bake akordioen hirugarren 
eta bosgarren puntuek eragin dute 
erantzun biziena. Gatazkaren amaiera-
ri dagokion atalak bi aldeetako su ete-
nari, desmobilizazioari eta armagabe-
tzeari egiten die erreferentzia. Biktimen 
erreparazioaren puntuak, aldiz, justizia 
trantsizionala deitu denarekin eta egia 
guztia azaleratzeko sortutako batzor-
deekin du zerikusia. Bi horietan, esta-
tuaren amore ematea eta gerrillarien-
tzako inpunitatea ikusi dute Kolonbiako 
sektore kontserbadoreenek. Egiaren ba-
tzordeak, gainera, batzuk urduritu ditu, 
Estatuaren gehiegikeriak azaleratu di-
tzakeelakoan. Horregatik guztiagatik 
hartu zuen uribismoak bake akordioen 
aurkako lidergoa. Ordura arte ezezagun 
zen batek gidatu zuen oposizioa. Ivan 
Duque zuen izena.

Duque, uribismoaren itzulera
Ekainaren 17an egin berri da Kolonbia-
ko presidentetzarako hauteskundeen 
bigarren itzulia, eta, emaitzak eskuetan, 
Ivan Duque Centro Democratico alder-

 » FARCen desmobilizazioak 
botere lehia eragin 
du gerrillak orain 
arte kontrolatutako 
eremuetan. ELN 
gerrillak –gobernuarekin 
bake negoziaketa 
gorabeheratsuetan ari 
dena–, paramilitarrek 
eta droga trafikoarekin 
lotutako taldeek 
dihardute, nor baino nor, 
eremu horien jabe izateko 
talkan 

Mende erdi batez luzatu den gerraren  
ehunka testigantza bildu ditu  

Medellingo Memoriaren Etxeak.
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diko hautagaia izango da errepublikako 
presidentea. Eskuindarrak ez du ibilbi-
de luzea, baina Alvaro Uribe presidente 
ohiak babestutako hautagaia izateak 
parez pare ireki dizkio aginterako ateak. 
Uribismoa buruzagi ohiaren inguruan 
sortutako mugimendu politiko indar-
tsua da, eskuineko sektoreak eta eli-
te ekonomikoak biltzen dituena. Bere 
agintaldian gerrillen aurka aginduta-
ko errepresio gogorrak sona eman zion 
Uriberi Kolonbiako gizartearen sekto-
re zabaletan, baina politika horrek be-
rak erabateko arbuioa ekarri zion beste 
batzuetan. Asko dira giza eskubideen 
urraketekin –tartean, gerrillari bezala 
aurkeztutako zibilen hilketak– eta nar-
kotrafikoarekin lotzen duten ahotsak.
 Uribismoak, ordea, sendo dagoela 
erakutsi du, bere hautagaia herrialdeko 
presidentetzan jarrita. Orain, bake akor-
dioekin zer egingo duen ikusteke dago. 
Hitzarmenaren aurkako ahots sendo-
tzat eman zuen Duquek bere burua eza-
gutzera, baina diskurtsoa leunduz joan 
da azkenaldian. Presidentetza eskura-
tuta, “moldaketak” agindu ditu, eta  “ko-
lonbiar guztientzako bakea” eraikiko 
duela. Hala ere, argi utzi nahi izan du ez 
duela bake hitzarmena “birrinduko”, eta 
bada zerbait: bere gorabeherekin, bake 
nahia hain sendo errotu da kolonbiar 
gizartean, ezen sektorerik erreakzio-
narioenak ere ezin baitu haren aurka 
kokatu.

 Edonola ere, ez dago dudarik: Duque-
ren garaipena, bultzada baino gehiago, 
beste oztopo bat izango da orain arte 
hauskor ibili den bake prozesuarentzat. 
Zailtasun teknikoei, borondate politiko 
mugatuari eta desagertzen ez den in-
darkeriari beste elementu bat gehituko 
zaio aurrerantzean: uribismoaren itzu-
lera, zortzi urte eta gero.

Ezkerra, inoiz baino sendoago
Hauteskunde eguna Santa Martan. Ka-
ribeko kostaldeko hirugarren hirian, 
hauteskundeetako lehen itzulian, bo-
toa ematen ari dira herritarrak. Erdi-
gunetik gertu, kanpainarako atonduta-
ko lokalean, bozkaketen jarraipenean 
ari dira Kolonbia Humanako kideak. 
Gustavo Petro ezkerreko hautagaiaren 
inguruan antolatutako koalizioan ilu-
sioz bizi dute eguna. Tokiko kanpaina-
ko koordinatzaileak –nahiago du izena 
gorde, erasoen beldur– argi du apustua: 
“Petrorena da programarik onena, bai 
hezkuntzan, bai osasunean, baita eko-
nomian edota aldaketa klimatikoaren 
aurka ere. Bera da alternatiba. Bakea-
ren bultzatzailea da, eta jendeak auke-
rak izan ditzala nahi du, jendeak au-
kerarik ez duen bitartean beti egonen 
baitira gerra eta indarkeria”.
 Petrok ez du presidentetza esku-
ratu, baina ezkerreko hautagai batek 
inoiz izandako emaitzarik onenak lor-
tu ditu. Estu pasa zen bigarren itzulira, 

baina buruz burukoan ia bikoiztu ditu 
botoak, zortzi milioiko langa gaindituz 
(%41,81). Emaitza historikoa da: kon-
paraziorako, Santosek boto gutxiagore-
kin lortu zuen bere bigarren agintaldia. 
Eta, orain gutxira arte, inork ez luke ez-
kerrarengandik halakorik espero.
 Kolonbiako ezkerrak, izan ere, ez du 
sekula erraz izan. Hainbat dira arra-
zoiak. Gerrillen jardunak, batetik, itza-
la egin dio beti ezker zibilari, eta talde 
armatuen estigma bizkarrean hartuta 
aritu dira politikan ezkerreko alderdiak. 
Venezuelako gertutasunak, gainera, 
etsai perfektua eraikitzeko aukera eman 
dio eskuinari, sistema bolibartarra gaitz 
guztien iturritzat aurkeztuz, eta Kolon-
biako ezkerra, zuzenean, ondoko he-
rrialdearekin lotuz. Gizarte kontserba-
dorea da gainera kolonbiarra, elizkoia 
eta tradizioari lotua, eta horrek zaildu 
du politika aurrerakoien defentsa. Eta, 
hala ere, oztopo guztiei aurre egin eta 
sendo agertu denean, estatuaren erre-
presioarekin eta paramilitarismoaren 
indarkeriarekin egin du topo ezkerrak. 
Hautagai aurrerakoien hilketak (Jorge 
Eliecer Gaitan, Luis Carlos Galan, Jaime 
Pardo Leal...) eta Union Patriotica al-
derdiaren aurkako sarraskia –ia 5.000 
militante hil zituzten 1980 eta 1990eko 
hamarkadetan– dira ezkerraren aurka-
ko jazarpen horren adibide gorenak.
 Gustavo Petrok oztopo horiei guztiei 
egin die aurre. M-19 gerrillako kide ohia 
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izanda, etengabeak izan dira haren kon-
trako kritikak, ezkerra eta gerrilla lotu 
nahi izan dituztenen ahotik. Bestalde, 
Venezuelako eredua Kolonbiara eraman 
nahi izana leporatu diote arerioek, on-
doko herrialdetik milaka venezuelar 
iristen diren garaian.
 Eta, hala ere, hautagaitza sendoa osa-
tzea lortu du Bogotako alkate izanda-
koak. Justizia soziala eta aberastasuna-
ren banaketa oinarrian jarri ditu Petrok, 
desberdintasun sozial handienetakoak 
dituen herrialdean, eta bake akordioen 
defentsa aginduta, bere aldera ekarri du 
2016ko plebiszituan bake prozesuaren 
alde bozkatu zutenetako asko. Gaine-
ra, ustelkeria gogor salatu eta sistema 
demokratikoaren berritzea aldarrikatu 
ditu, aldaketa desiraz bizi direnen hau-
tagai bihurtuz. Azkenean, Duquek baino 
bi milioi boto gutxiago eskuratu ditu 
Petrok, baina ezkerra inoizko posizio-
rik onenean utzi du, sistema politikoan 
eragiteko eta datozen hauteskundee-
tan protagonista izateko aukera nabar-
menekin. Momentuz, oposizio gogorra 
agindu du hautagaiak, bai erakundee-
tan, baita kalean ere. Eta mezu argia 
luzatu dio uribismoari: “Bozkatu gai-
tuzten zortzi milioiek ez dute onartuko 
gerrara itzularaztea”.

Postalak gordetzen duena
Santa Martatik oso gertu, Sierra Neva-
dako aldapetan zintzilik, kostako bero-

tik ihesi doazenak jasotzen ditu Mincak. 
Turismo gune garrantzitsua bilakatu 
da urte gutxitan. Ostatuak dira herriko 
etxe gehienak, eta bilatzen ez duenak ez 
du iraganarekiko arrastorik aurkituko. 
Orain urte gutxira arte, ordea, parami-
litarrak ziren herrian jaun eta jabe. Ne-
kazarien lurrak bereganatuz sartu ziren 
herrira, agintea ezarriz, eta aurre egiten 
zietenak akabatuz. Iluntzero, oihaneko 
behe-lainoa hedatzen denean, oihal zuri 
batek estalita ageri da Minca. Iraganetik 
ere babestuko balu bezala da.
 Antzera gertatzen da Kolonbiako bes-
te hainbat tokitan ere: gatazkaz ez da 
hitz egiten, agian ahazteko nahiagatik, 
agian oraindik ezin delako. Herrialdeak 
bake egoera erlatiboa baliatu du bisi-
tari kopurua hazteko, eta turismo po-
tentzia bihurtzeko bidean da. Ustezko 
normaltasun lainoak gertatu dena es-
taltzea, hori da arriskua. Egia galtzea 
postalaren atzean.
 Akaso horregatik, metro luzetako 
esaldi bat da bisitariak, Medellingo Ba-
kearen Etxetik atera aurretik, irakur-
tzen duen azkena: “Hilko gaituen gerra-
rik ez, ezta zapalduko gaituen bakerik 
ere”. Gogorarazi nahian, nolabait, bakea 
ez dela gerra eza, edo bakerik ez dela 
izango gerrara eraman zuten arrazoiek 
indarrean jarraitu bitartean. Memoria, 
behintzat, badago. Izen hori darama Me-
dellingo eraikinak. Eta herrialde oso bat 
kabitzen da barruan. n

Ezkerretik hasita, lehen bi irudietan Petro 
hautagaiaren aldeko hauteskunde ekitaldia 
Bogotan. Hirugarrenean, Gustavo Petroren 

hitzartzea ekitaldi batean.

 » Duquek baino bi milioi 
boto gutxiago eskuratu 
ditu Petrok, baina ezkerra 
inoizko posiziorik 
onenean utzi du, sistema 
politikoan eragiteko eta 
datozen hauteskundeetan 
protagonista izateko 
aukera nabarmenekin

 » Herrialdeak bake egoera 
erlatiboa baliatu du 
bisitari kopurua hazteko, 
eta turismo potentzia 
bihurtzeko bidean da. 
Arriskua da egia galtzea 
postalaren atzean 
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