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Nola gogoratzen duzu zure gaztaroa apartheid
garaian?
Herrialdea banatuta zegoen II. Mundu
Gudan parte hartu zuten zurien eta Alema-
niaren aldeko jarrera hartu zuten zurien
artean. Nire familian, aitak gudan parte hartu
zuen. Ni jaio baino bi urte lehenago, Alema-
niaren alde egin zutenak boterera heldu ziren
eta Hegoafrika afrikaner nazionalisten
herrialdea izatera bultzatu zuten. Gaztetatik,
sentsazioa eduki dut ez nintzela lehen maila-
ko hiritarra nire herrialdean.

Beltzenganako jarreraz zer gogoratzen duzu?
Beltzek zurien guneetan ibili nahi bazuten,
paseak behar zituzten. Poliziak kalean topa-
tzen zituen beltzak geratzen zituen, eta pase-
rik ez bazuten, furgonetetan eramaten zituz-
ten. Horrez gain, ia zuri guztiek beltzak izaten
zituzten etxean lanean. Gaueko ordu txikie-
tan, polizia etxeetan sartzen zen eta beltzek lo
egiten zuten gelak miatzen zituzten, paseak
eskatuz. Dena oso fisiko eta agresiboa zen. SS
polizia judu bila ibiltzen zen bezala, ia.

Noiz sortu zitzaizun kontzientzia politikoa?
Abokatu ikasketak amaitzean, apartheidaren
hiriburura joan nintzen lan praktikak egitera:
Pretoriara. Smangaliso Mkhatshwa apaiz
beltz aktibista atxilotu zuen poliziak, eta Eliza
babes legal bila hurbildu zitzaigunean, auke-
rarik merkeena nintzenez, niri eman zidaten
kasua. Nire bizitza aldatuko zuen kasua izan
zen. Orduan hasi nintzen lehen aldiz Hegoa-
frikako politika ulertzen. Etengabe kartzelan

sartu-atera zebilen Mkhatshwa eta behin eta
berriz defendatu behar izan nuen. Bere bitar-
tez iritsi nintzen gatazkara, abokatu gisa.
Gero sindikatuen batasuna defendatzen ere
aritu nintzen, hamar bat urtez.

Pertsona zuria zinen, dena zure onurarako
prestatua zegoen herrialde batean. Hala ere,
1987an Giza Eskubideen Aldeko Abokatuen
Elkargo Nazionala sortu zenuen. Zergatik?
1987an, salbuespen egoera zegoen Hegoafri-
kan, eta abokatu gisa, behin eta berriz sal-
buespen egoerari muturrak ateratzen ibiltzea
zen gure lana, biltzeko eskubidea, prentsa
askatasuna, eta abar. Momentu batean kontu-
ratu nintzen arte, salbuespen egoera perfek-
zionatzen ari ginela horren aurka ari ginen
abokatuok. Orduan sinetsi nuen giza eskubi-
deen aldeko aktibista izateko, gauzak egiteko
modua aldatu behar genuela. Lau hilabete
kanpoan egin ostean, nahikoa babesekin itzu-
li nintzen. Herrialdean 140 pertsona inguru-
ko lantaldea sortu genuen eta probintzia guz-
tietan ordezkaritza genuen.

-  P E R T S O N A I A  -

«Euskal Herrira bakea ekartzen
laguntzen badut, nazioarteari diogun

zorraren zati bat kitatuko dut»
Zuria izan arren, Hegoafrikan apartheidaren aurka urteak egin zituen borrokan, abokatu gisa. Behin

demokrazia lortuta, etsai zaharrekin berradiskidetu da Brian Currin. Orain, urtetan bildutako
esperientzia nazioarteko beste gatazka batzuk konpontzen laguntzeko erabiltzen du. Johannesburgoko

bere bulegoan hartu gaitu Euskal Herrian gauetik goizera ezagun egin den abokatuak.

Brian Currin

Testua eta argazkiak:
Lander Arbelaitz

Nortasun agiria
1950. urtean jaio zen, Hegoafrikan. Abokatu ikas-
ketak egin ostean, bere herrialdeko giza eskubi-
deen borrokatzaile sutsua izan da. Egiaren eta
Berradiskidetzearen Komisioa ezartzeko orduan,
garrantzitsua izan zen bere egitekoa. Behin herrial-
deko zauriak itxita, Sri Lankan, Rwandan, Ekialde
Hurbilean eta Ipar Irlandan urte luzez egin zuen lan.
Euskal Herriaren txanda da orain.
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Ez al zinen beldur?
Garai hartan, 40 urteren bueltan gaztea eta
idealista nintzen. Hasieran ez nuen arriskurik
ikusten. Lanean ari ginela, ordea, konturatu
nintzen hil egin nintzaketela. Gure etxea tiro-
katu izan dute, baita emaztea eta seme-alabak
bahituko zizkidatela mehatxu egin ere. Urte
gogorrak izan ziren. Segurtasun pribatua
kontratatu behar izan nuen. 80ko hamarkada-
ren amaieratik nire lagun eta bezero asko hil
zituzten. Niri ere gauza bera gertatu ahal
zitzaidala nuen buruan eta gimnasiora joaten
nintzen astean hirutan, noizbait tiroren bat
botatzen bazidaten, bizirik ateratzeko auke-
rak handitu nahian.

Nola gogoratzen duzu Mandela askatu zuten
eguna?
Galdera egin didazun momentuan, hotzika-
rak hartu dit gorputz osoa. Egun zoragarria
izan zen. Egun osoa telebistaren aurrean egin
genuen, itxaroten, itxaroten eta itxaroten,
behar zuena baino hiru ordu beranduago
askatu baitzuten.

Garai haietaz duzun oroitzapen sakonen bat?
Hauteskunde demokratikoen hurrengo egu-
nean, Hegoafrika zaharretik berrira pasa
ginen egunean, emaztea, seme-alabak eta ni
probintzian agintzen zuen pertsonaren etxe
kanpoan bildu ginen, Pretorian. Bertan
bandera zaharra zeukaten oraindik zintzilik
eta nola aldatzen zuten ikusi nahi genuen.
Erabat hunkitu ninduen polizia afrikaner
zuriek bandera zaharra zegoen mastara hur-
bildu, bandera zaharra jaitsi, berria aireratu
eta agur militarra nola egin zioten ikusteak.
Poliziek keinu hori egin zuten unean, nire
polizia zirela sentitu nuen, lehen aldiz.
Ordura arte nire arerio izandakoekin berra-
diskidetze pertsonala hor hasi nuen. Roelf
Meyer zen horietako bat eta orain laguna
dut, Euskal Herriko kontuan ere batera
gabiltza.

Erraza izan al zen ANCrentzat (Afrikako Kon-
gresu Nazionala) borroka armatua amaitzea?
Lehendik Thabo Mbeki-k egin zituen nego-
ziazio saiakera batzuk, baina MK-n (ANCren
beso armatua) ez zen pertsonarik maitatuena.
80ko hamarkadaren amaieran, ordea, ANCko
“gogorrak” ziren horiek ere konturatu ziren
Hegoafrikarentzat alternatiba bakarra zegoe-
la: negoziazio baketsua. Bide horretatik
jarraituz gero, herrialdea denontzat suntsitu-
ko genuela. Momentu hori oso garrantzitsua
izan zen. Mandela kartzelatik atera zenean,
horrenbestekoa zen jendeak zion errespetua,
MK-n ados ez zegoen jendeak ere beregan
jarri nahi izan zuela fedea. ANC babesten
zuten milaka eta milaka zuluren aurrean,
Mandelak oso hitz ezagunak esan zituen:
“Har itzazue zuen lantzak, zuen armak, zuen
pistolak eta bota itzazue itsasora”. Jendartetik
batzuek oihu egin zioten, baina erronka bota
zien. Bide bakarra bakea zela argi utzi zuen.

Nola deskribatuko zenuke Nelson Mandela?
Pertsona paregabea da. Benetako liderra
hitzaren zentzu guztietan, mendean behin
jaiotzen den pertsona horietako bat. Agian
mendea baino gehiago beharko da horrelako
beste bat jaiotzeko. Herri bat gidatzeko behar
diren ezaugarri guztiak ditu eta bere lidergoa
instintiboki jarraitzea erabakitzen duzu.

Eta Mandela askatu zuen De Klerk?
Desadostasun handiak izan genituen. Bere
segurtasun indarrek, hirugarren indarra bezala
ezagunek, sarraski askotan hartu zuten parte.
Nahiko naifa zela uste dut, posizio zailean
zegoen arren, indar horien existentzia ez bai-
tzuen aitortzen. Baina esan behar da berak
jokatutako rol hori gabe, ezingo genuela
egungo egoerara heldu. Horregatik errespe-
tatzen dut.

Trantsizioan paper garrantzitsua jokatu zuen
Egiaren eta Berradiskidetzearen Komisioak
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(TRC). Zu sorreratik partaide izan zinen. Zer iri-
tzi duzu prozesu osoaz?
Amnistia orokorra zela eta ez zela eztabaida
handiak izan ziren herrialdean. Guk, giza
eskubideen aldeko abokatu talde gisa, presio
handia egin genuen komisioa sor zedin.
Berradiskidantzan paper garrantzitsua jokatu
zuen, dudarik ez. Entzuketak publikoak
ziren, telebistan botatzen zituzten eta albiste-
gietan beti entzun zitekeen egun hartan nork
esan zuen zer. Hegoafrikar zuriei aukera
eman zien ikusteko beren gobernuak zer egin
zuen eta bide batez, ulertzeko beltzek zerga-
tik borrokatu zuten.

Torturatuak barka al dezake torturatzailea?
Familiako kide bat hil diotenak barka al dezake
hiltzailea?
Batzuek bai eta beste batzuek ez. TRCren
helburua ez zen barkamena. Ekintza krimina-
la egin zuenak iraganarekin haustea eskatzen
zuen. Ez zuen damua bera ere eskatzen,
nahiz eta askok azaldu zuten guztiz damututa
zeudela. Nire bezeroetako batzuek barkatu
zuten eta beste batzuek ez. Nik barkatu diet
nire aurka egin zutenei, baina noski, nik ez
nuen prezio gorena ordaindu.

Hamasei urte dira zure herrialdean demokrazia
ezarri zenutela. Pozik al zaude bilakaerarekin?
Ez guztiz. Zenbait puntutan huts egin didala
sentitzen dut. Ustelkeri handia dago eta hori
onartezina da. Ekintzaile asko politikan sartu
ziren eta hor zenbaitek beren jarreraz abusatu
dute. Zerbitzu publikoekin ere ez nago pozik:
garraioa, hezkuntza, osasuna... Gure jendearen
gehiengoari ez zaizkio aplikatzen legez onar-
tzen zaizkion eskubideak. Polizia eta etxegin-
tzarekin berdin. Lehen aipatu ustelkeriagatik,
maila ematen ez duen jendeari ematen zaizkio
betebeharreko zenbait lan, diru asko poltsiko-
ratuz. Badakit egun batetik bestera ezin dela
dena konpondu, baina hala ere uste dut gober-
nuak gauzak hobeto egin zitzakeela.

Eta adiskidetasunari begira, zer balorazio egi-
ten duzu?
Oso bide luzea egin dugu hamasei urtetan.
Asko hobetu da, baina ez da egoera bikaina.
Hegoafrikar zuri asko oso ongi bizi da eta
pribilegiatuak dira. Orain zuri pobreak ere
badaude, baina hegoafrikar beltzen gehien-
goa ikaragarri pobrea da. Ez naiz ekonomia-

laria, baina zaila egiten zait ulertzea zergatik
gobernuak ez duen garatzen enpleguak sor-
tzen dituen ekonomia bat. Eskulangintza sek-
torea gehiago hazi behar da. Herrialde asia-
rretatik asko dugu ikasteko, negozio txikietan
askoz kontzentratuago daude.

Beltz askok esan dit zuriak eurekin urrunak
direla eta herrialdearekin oso kritiko.
Gobernu berriak indarrean jarritako zenbait
legedik jendea sailkatzen du. Ados nago orain
arte desabantailak izan dituztenei laguntza
ematearekin, baina zenbait zuri diskrimina-
tuak sentitu dira, eta hori ere ez da ona. Lege
horien formulazioa eta aplikazioa gainbegira-
tu behar genukeela uste dut.

Pobrezian bizi den pertsonak, bestalde, ia
ezer gabe bizi denak, herrialdea ez dela behar
bezala garatu sentitzen du derrigor. Lana bul-
tzatu behar da eta biztanle bakoitzari aukera
eman bere abildadeak garatzeko. Behin etxea
eta lana lortuta, jendea normal bizitzen has-
ten da, eta orduan arrazen arteko harremanak
hobetzeko aukera sortzen da. Herrialde
honen arrakasta, neurri handi batean, politika
ekonomikoan dago. Egun baino hiru-lau
aldiz gehiago hazi behar da ekonomia. Mun-
duko Kopak lehen aldiz horretarako aukera
eman digula uste dut.

“Herri bat gidatzeko behar diren
ezaugarri guztiak ditu Mandelak

eta bere lidergoa instintiboki
jarraitzea erabakitzen duzu”
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Zer ekarpen egin dio Munduko Kopak berradis-
kidetzeari?
Handia. 1995. urteko Munduko Errugbi
Kopa izan zen lehena molde honetako ekar-
penak egiten. Baina orduan herritar beltzak
izan ziren euren iritziak aldatu eta zurien
kirola babestu zutenak. Ordutik zuriek oso
interes gutxi erakutsi dute beltzen kirol eta
interesguneekiko. Eta zoragarria izan da
orain arte beltzen kirola izandako hau babes-
ten ikustea. Beltzak horrelako keinu baten
zain zeuden, eta esan didatelako dakit, asko
poztu dira.

Bake prozesuek izan ditzaketen antzekotasunei
buruz mintzatu nahi nuke...
Bake prozesua eraikitzeko osagai jakin batzuk
behar dira nahitaez, Hegoafrikan, Ipar Irlan-
dan, Ekialde hurbilean, Ruandan, Sri Lankan
edo Euskal Herrian.

Konfiantza aipatu izan duzu nahitaezko osagai
gisa. Ikusten al duzu konfiantzarik egun Euskal
Herrian?
Gatazkako bi protagonista nagusiak diren
ezker abertzalea eta Espainiako Gobernuaren
artean, ez. Konfiantza ez da egun batetik bes-
tera sortzen. Landu egin behar da. Euskal
alderdi abertzaleen artean, ordea, konfiantza
sortzen ari dela ikusten da. Euskal Herriko
lider sozialista zenbaiten eta ezker abertzalea-
ren artean ere zerbait sortzen ari dela ikusten
dut.

Euskal Herrian jende askok uste du Espainiako
Gobernuak ez duela gatazka hau konpondu
nahi.
Konfiantza faltan dago galdera horren eran-
tzuna. Laster hauteskundeak dira eta horrek
ere eragina du. Madrilgo Gobernua itxaroten
ari da ikusteko zer gertatzen den. Etorkizu-
nean aukera ikusiko du Madrilek, eta jendeari
imajinatzen zailak egiten zaizkion gauzak ger-
tatzen direnean, Espainiako iritzi publikoa
aldatzeko aukerak egongo dira. ETAk su
etena baino, betirako amaiera aitortuko balu,

adibidez. Eta hori gertatzean, aukera berriak
sor daitezke.

Zergatik ari zara euskal gatazka konpontzen
laguntzen?
Hamabost urte egin nituen bakearen eta justi-
ziaren alde borrokan nire herrian. Urte minga-
rriak, zailak eta askotan oso bakartiak izan
ziren. Nazioartetik zetorkigun babesa zen
aurrera egiteko indarra ematen ziguna. Gogo-
an dut bere garaian pentsatzen nuela noizbait
Hegoafrikako gatazka konpontzea lortzen
bagenuen, ez nuela nazioarteko babes hori
sekula ahaztuko, eta beharra zuenari lagunduko
niola. Mundua nazioarteko komunitatea da eta
gure betebeharrak gure herrialdeetako behar,
esperantza eta nahietatik harago doaz. Gainera,
Hegoafrikan asko ikasi nuen gatazka sozio-
politikoez eta hauen ebazpenaz, eta jakinduria
hori besteekin banatzea betebehar gisa ikusten
dut. Hamahiru urte egin nituen Ipar Irlandan.
Euskal herritarrak bakea eta denek parte hartu-
ko duten demokrazia bat lortzeko etsi antzera
zaudete. Nazioarteko komunitateko kide gisa,
helburu hori lortzen lagun badezaket, nazioar-
teko komunitateari Hegoafrikan bakea eta jus-
tizia lortzen lagundu izanagatik diogun zorra-
ren zati bat kitatuko dut.

Baikor izateko arrazoirik ba al dugu?
Arrazoi onak daude baikor izateko. Uste dut
ezker abertzaleak heldutasunera pausoa eman
duela. Badakite euren estrategia politiko
berriak emaitzak eman ditzakeela. Sinesten
dut bide horri eutsiko diotela eta ez dutela
atzera egingo. Aurrera bultzatuko dute, ETA-
ren buruzagitzak jarrera hori babestu arte.
Ezker abertzalearen lidergoa aldatu dela uste
dut, alde militarretik alde politikora pasa da
gidaritza. Garrantzitsua da. Bestalde, ezker
abertzalean badakite, aurrerapenik ezean,
biolentzia gehiago gertatzen bada, eta ez
badute garbi gaitzesten, beste alderdiekin lor-
tutako babes osoa galduko dutela. Nazioarte-
ko babesa ere galduko lukete. Nik uste ongi
doala eta bidean aurrera egingo dutela. n

AZKEN HITZA

Bakea
“Inongo biolentzia edo biolentzia
mehatxurik gabe, prozesu demo-
kratiko guztietan, bere zaleen hel-
buru politikoak era legitimoan
ordezkatzea ahalbidetu behar duen
ebazpen politikoa. Legean eta kons-
tituzioan oinarrituz, era aske eta
gardenean, inongo errepresioren
beldurrik gabe”.


