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Eusko Jaurlaritzako organismo autonomo bat gara eta Euskadin 
memoriari buruzko politika publikoak koordinatzea dugu eginki-
zun. 2015eko uztailaren 1ean ekin genion bideari. Gure Zuzen-
daritza Kontseiluan, gure herrialdeko sentsibilitate politiko guz-
tiak eta memoriaren arloko adituak biltzen dira.

2015eko uztailaren 1ean, ETAren 
mehatxu terrorista desagertu zelarik, 
Gogora institutua helburu jakin bate-
kin hasi zen lanean; hots, oroitzeko, 
kontserbatzeko, ikertzeko, presta-
kuntza emateko, parte-hartzea susta-
tzeko, kontsulta ahalbidetzeko, indar-
keria ororen biktimak gizarteratzeko 
eta gure gizartearen memoria kolek-
tiboa ezagutarazteko helburuarekin. 
Giza Eskubideen errespetuarekin eta 
askatasunaren bilaketarekin bat da-
tozen balio etikoak eta printzipio de-
mokratikoak ditu bereizgarri memo-
ria horrek. 

Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza 
Eskubideen Institutuak Bilbon du 
egoitza, Euskadiko Artxibo Histori-
koaren eraikin berean. Hartara, Eus-
ko Jaurlaritzarenak diren eta lehen-

dik egokituta zeuden instalazioetako 
espazio zabala baliatzeaz gain, puntu 
komun nabarmenak dituzten bi era-
kundeen arteko sinergiak sortzea ere 
ahalbidetzen da.

2015eko azaroaren 10ean, Memoria-
ren Egunean hain zuzen ere, Gogora 

zen, erakundeen, biktimen elkarteen 
eta politikaren, kulturaren eta gizar-
tearen arloko hainbat eragileren au-
rrean. Iñigo Urkullu Renteria lehen-
dakariak honako hau gogorarazi zuen 
ekitaldian: “Etorkizuneko bake eta bi-
zikidetzak eskatzen dute indarkeria-
ren bidegabekeria aitortzea eta egin-
dako mina nahiz biktimen duintasuna 
onartzea, biktima guztiek merezi bai-
tute egia, justizia eta erreparaziorako 
eskubidea.” 

Aurkezpena
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2017ko Memoriaren Eguna.

Gure herrialdeko memoria historikoa eta oraintsuko memoria 
ikertzeko, oroitzeko eta ezagutarazteko proiektuak garatzen di-
tugu.

Funtzioak

Gogora, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Es-
kubideen Institutua, gure herrialdeko memoria 
demokratikoa jaso eta transmititzeko egitekoare-
kin jaio da. Memoriaren eraketa inklusiboa susta-
tzea eta herritarren parte-hartzea bermatzea da 
Institutuaren helburua. Memorien arteko elkarriz-
keta aske eta askotariko horren kudeaketak muga 
bat baino ez du: memoria ezin da erabili gertae-
rak baztertzeko edo parekatzeko. Ezta ere terro-
rismo, indarkeria edo giza eskubideen urraketa-
ren ezein adierazpide legitimatuko lukeen historia 
berridazteko. Horretarako:
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1. Memoriaren Plaza

2. Gogora Liburutegia

Zeharkako proiektuek, memoria historikoaren aldia ez ezik, 
oraintsuko memoriaren aldia ere jorratzen dute. Proiektu horien 
artean, nabarmentzekoak dira:

Memoriaren Plaza proiektuak 22 edizio 
izan ditu 2016az geroztik eta 20 udale-
rritan egon da; besteak beste, Euskadiko 
hiru hiriburuetan eta bi unibertsitatetako 
campusetan. 

Zeharkako proiektuak
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“Herritarrak gonbidatuta 
daude haien testigantza 

ematera, haien ekarpenari 
esker memoriaren puzzlea 

osatzeko”.
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Herritarren partaidetza sustatzeko proiektu bat da, memoria denen artean 
demokratikoki eratzeko.

Zeharkako proiektuak

1. Memoriaren Plaza
Memoriaren Plaza erakusketa ibiltari bat da, 2016ko urtarri-
laz geroztik Euskadiko udalerri nagusietan barrena dabilena, 
herritarrak memoria eraikitzeko prozesuan parte hartzera 
bultzatzeko.

Memoriaren Plaza erakusketa testigantzak eta 
esperientziak entzuteko gune bat da; hain zuzen 
ere, ETAren, GALen, Batallón Vasco Español-en 
terrorismoaren eta beste terrorismo batzuen 
biktimenak, poliziaren legez kanpoko indarke-

riaren biktimenak, eta Gerra Zibileko eta fran-
kismoaren garaiko testigantzak. Ikus-entzunezko 
edukien azalpen-elementu eta elementu interak-
tiboen bitartez, hausnarketa kritikoa egitera bul-
tzatu nahi ditugu herritarrak, Euskadin gertatu 
diren giza eskubideen urraketen gainean. 

Erakusketa, gainera, memoria kolektiboaren 
eraikuntzan modu demokratikoan parte hartze-
ko gunea ere bada. Herritarrak beren testigan-
tzak aurkeztera gonbidatzen ditugu, idatziz ala 
grabatuta, berariaz prestatu ditugun kabinetan, 
memoriaren puzzlearen piezak sortu eta puzzlea 
modu partekatuan osatze aldera.

Denen artean eraikitzen da memoria; denok 
daukagu memoria eraikitzeko eskubidea eta de-
nok gaude hori egitera gonbidatuta. Pertsona 
oro da memoriaren zati. Horixe da, hain zuzen, 
Memoriaren Plaza izeneko ekimenaren espiritua.

2016ko otsailean abian jarri zenetik, Euskadiko 
20 udalerritan egon da erakusketa –besteak bes-
te, hiru hiriburuetan eta hirigune nagusietan– eta 
37.600 bisitari izan ditu. Horien artean, DBHko 
4. mailako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako 
5.250 ikaslek parte hartu dute erakusketan bil-
tzen diren heziketa-mintegietan. 



1. Hizlarien gunea   2. Auditoriuma   3. Videowall-a   4. Testigantzak ikusteko kabinak    5. Proiekzio-pantailak
6. Testigantzak grabatzeko kabina indibiduala    7. Partaidetza aktiborako gunea



Memoriaren Plazak hezkuntza-mintegiak eskain-
tzen ditu DBHko 4. mailako, Batxilergoko eta Lan-
bide Heziketako ikasleentzat, ikastetxeekin elkar-
lanean. Helburua da biktimen testigantzen bidez 
indarkeriak zenbateko inpaktua duen konturatzea 
eta iraganaren hausnarketa kritikoa egin ahal iza-
tea. Ikasleek ere egiten dute ekarpena memoria-
ren eraketari dagokionez, erakusketaren horme-
tan beren mezua utzita.

ditu. Lehenengoan, nola edo hala terrorismoaren 
zuzeneko edo zeharkako biktima diren pertsonen 
grabazioak biltzen dira. Bigarrena legez kanpoko 
polizia-indarkeriaren biktimen memoriari buruz-
koa da. Hirugarrenean, Memoria Historikoaren 
testigantzak biltzen dira. 

Erakusketan, gainera, parte-hartzaileek beren tes-
tigantzak grabatu edo idazteko ahal izateko gune 
bat ere badago; bertan, beren sentimenduak eta 
beren memoria adieraz dezakete, memoria kolek-
tiboaren puzzle handia osatzen laguntzeko.  

Erakusketaren eremuan, hausnarketarako gunea 
zabalduz, indarkeriaren biktima izan direnekin 
mahai-inguruak eta eztabaidak egiteko gune bat 
ere badago.
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Zeharkako proiektuak

Herritarrek memoria 
elkarrekin eraikitzeko duten 
eskubideari erantzuten dio 
Memoriaren Plazak.

20 
udalerri

37.600
parte-hartzaile

5.250 ikasle
 DBHkoak,

Batxilergokoak eta LHkoak

37
ekitaldi

programatu
 izan dira partaide erakusketak biltzen dituen 

hezkuntza-mintegietan.

Memoriaren Plaza erakusketak 22 edizio izan ditu 2016ko otsai-
lean Bilbon abian jarri zenetik eta 20 udalerritan egon da; bes-
teak beste, Euskadiko hiru hiriburuetan eta bi unibertsitatetako 
campusetan. Bitarte horretan, 37.500 bisitari izan ditu, eta horie-
tatik 5.250 pertsona DBHko 4. mailako, Batxilergoko eta Lanbide 
Heziketako ikasleak izan dira.

23  
edizio
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Hasiera: 2016ko otsailaren 24an.

Amaiera: 2016ko otsailaren 29an.

Kokapena: Ezkurdi plazan.

Programa: Aurkezpena, Memoria Histori-
koari buruzko hitzaldia, eta mahai-ingurua, 
terrorismoaren biktimen parte-hartzearekin.

Hasiera: 2016ko otsailaren 1ean.

Amaiera: 2016ko otsailaren 12an.

Kokapena: Bilboko Areatzan.

Programa: Aurkezpena, mahai-ingurua,
talde-dinamiken saioa, bisitaldi
gidatuak eta dokumentalen proiekzioak.

1. Memoriaren Plaza

Lehenengo argazkian, 
videowall-a eta Bilboko 
mahai-ingurura 
bertaratutako jendea. 
Eskuineko argazkian, Mari 
Carmen Hernández eta 
Amaia Etxaniz, biktima gisa 
izandako esperientziaren 
berri ematen.

Besteak beste, mahai-inguru bat antolatu 
zen eta terrorismoaren, legez kanpoko poli-
zia-indarkeriaren eta frankismoaren biktimek 
parte hartu zuten. Memoriari eta bizikidetza-
ri buruzko talde-dinamika bat ere egin zen: 
“Memoria eraikiz: biktimak eta gizartearen 
arteko elkarrizketa”. Ehun bat lagunek hartu 
zuten parte, tartean hainbat biktima zirela. 

Durangoko Memoriaren Plazaren jarduera
-programaren barruan, Lourdes Erraztu eta 
Paco Etxeberria Aranzadi Zientzia Elkarteko 
kideek Memoria Historikoari buruzko hitzal-
dia eman zuten.

Bestalde, ETAren biktima izandako Mari Car-
men Hernándezek eta BVEaren biktima izan-
dako Amaia Etxanizek mahai-inguru batean 
parte hartu zuten, eta bertaratutako jendea-
rekin partekatu zituzten beren hausnarketak.

Bilbo Durango

Memoriaren Plaza Bilboko 
Areatzan jarri zen.

Mari Carmen Hernándezen 
hausnarketen laburpena. 
(DOTB Durangaldeko 
Telebista.)
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Hasiera: 2016ko martxoaren 7an.

Amaiera: 2016ko martxoaren 13an.

Kokapena: Triangelu plazan.

Programa: Aurkezpena eta mahai-ingu-
ruak, memoriaren transmisioari buruz eta
Tolosako memoriari buruz.

Hasiera: 2016ko apirilaren 18an.

Amaiera: 2016ko apirilaren 24an.

Kokapena: Andre Maria Zuriaren plazan.

Programa: Aurkezpena, mahai-inguruak 
alkate ohien eta biktimen parte-hartzeare-
kin, eta bi dokumentalen proiekzioa.

Ezkerreko argazkian, 
bisitariak, Tolosan, 

proiekzio-kanpaietan 
ematen diren 

testigantzetako bat 
entzuten. Eskuineko 

argazkiaren erdian, Marta 
Buesa, dokumental bat 

ematen ari zirenean. 

Zeharkako proiektuak

Erakusketa ibiltarian ohikoak diren jarduerez 
gain, bi mahai-inguru ere egin ziren udale-
rrian; lehenengoa memoriaren transmisioari 
buruzkoa izan zen eta terrorismoaren bik-
timek hartu zuten parte, eta bigarrenak To-
losako memoria izan zuen ardatz eta alkate 
ohi hauek mintzatu ziren bertan: Mirentxu 
Etxeberria (1983-1987), Joxe Gurrutxaga 
(1987-1999), Antton Izagirre (1999-2003), 
Jokin Bildarratz (2003-2011) eta Ibai Iriarte 
(2011-2015).

José Ángel Cuerda, Alfonso Alonso eta Patxi 
Lazcoz alkate ohiek terrorismoak euren agin-
taldian hirian izandako eraginari buruzko 
testigantza eskaini zuten mahai-inguru ba-
tean. Marta Buesa eta Eva Barroso biktimek 
ere beren hausnarketak eta esperientziak 
azaldu zituzten. 

Bertaratu zirenek bi dokumental ikusteko 
aukera izan zuten: martxoaren 3ari buruz-
koa bata, eta Fernando Buesaren eta ha-
ren bizkartzain Jorge Díaz Elorza ertzainaren 
erailketari buruzkoa bestea.

Tolosa Gasteiz

Tolosako memoriari 
buruzko mahai-ingurua. 
(Tolosaldeko Ataria.)
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Hasiera: 2016ko maiatzaren 16an.

Amaiera: 2016ko maiatzaren 22an.

Kokapena: Untzaga plazan.

Programa: Aurkezpena, Oraintsuko Memo-
riari buruzko mahai-ingurua, Memoria Histo-
rikoari buruzko hitzaldia eta dokumentalak.

Hasiera: 2016ko maiatzaren 28an.

Amaiera: 2016ko ekainaren 8an.

Kokapena: Alderdi Ederreko lorategietan.

Programa: Aurkezpena, mahai-ingurua, 
talde-dinamikak eta Memoria Historikoari 
buruzko hainbat hitzaldi.

1. Memoriaren Plaza

Erakusketa Eibarren zegoen bitartean, hain-
bat ekitaldi antolatu ziren, hala nola “Orain-
tsuko Memoria Eibarren” mahai-ingurua; 
Jesús María Agirre, Iñaki Arriola, Aurora Bas-
caran, Miguel de los Toyos eta Mikel Larraña-
ga izan ziren parte-hartzaileak, eta alkate 
izan zireneko esperientziak azaldu zituzten.

Jesús Gutiérrez historialariak, bestalde, Ei-
barko Memoria Historikoari buruzko hitzal-
dia eman zuen.

Eneko Goia, Odón Elorza eta Juan Karlos 
Izagirre Donostiako Oraintsuko Memoriari 
buruz aritu ziren mahai-inguru batean. Tal-
de-dinamikak ere egin ziren memoriari eta 
bizikidetzari buruz: “Memoria eraikiz: bikti-
mak eta gizartearen arteko elkarrizketa”.

Lourdes Herrastik hitzaldi bat eman zuen: 
“Hildakoak hilobietatik ateraz, duintasunak 
berreskuratuz”, eta Eneko Sanzek ere bes-
te hitzaldi bat eman zuen: “Gerra Zibila Do-
nostian eta Fernando Sasiain alkate erre-
publikanoa”.

Eibar Donostia

Memoriaren Plaza ekimen 
ibiltaria Eibarrera iritsi 
zenekoa. (Eibarko Udala.)

Memoriaren Plaza 
Donostian, ETAren eta beste 
talde biolento batzuen 
indarkeria terroristak gehien 
astindu duen hirian.

Ezkerreko argazkian, 
Oraintsuko Memoriari 
buruzko mahai-ingurua, 
Eibarren. Eskuinekoan, 
hainbat bisitari 
proiekzio-eremuan, 
testigantza bat ikusten.
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Hasiera: 2016ko urriaren 4an.

Amaiera: 2016ko urriaren 13an.

Kokapena: Munoa plazan.

Programa: Aurkezpena, hitzaldiak, testigan-
tzak eta hainbat dokumental.

Hasiera: 2016ko azaroaren 28an.

Amaiera: 2016ko abenduaren 4an.

Kokapena: Herriko plazan.

Programa: Aurkezpena, Memoria Histori-
koari buruzko hitzaldiak eta udalerriko bik-
timen testigantzak. 
 

Hizlari bat, ETAren 
terrorismoaren biktimen 

memoriari buruzko 
testigantzak eskaintzen. 

Eskuineko argazkian, 
Olatz Etxabe eta 

Sandra Carrasco, beren 
esperientziaren berri 

ematen. 

Zeharkako proiektuak

Lourdes Herrasti osteoarkeologiako espezia-
listak hitzaldia eman zuen: “Hildakoak hilo-
bietatik ateraz. Duintasunak berreskuratuz”. 

Bertaratu zirenek Mikel Paredes indarkeria 
frankistaren biktimaren eta Cristina Berazta-
di ETAren indarkeriaren biktimaren testigan-
tzak ikusteko aukera izan zuten; eta Arantza 
Oñederraren bizipenak ere ezagutu zituzten: 
GALek bere anaia Ramon erail zuen.

Ekitaldian dokumental hauek ikusteko auke-
ra izan zen: “Reconciliación”, “El valor de la 
autocrítica” eta “Oinatz galduak”.

Kasu honetan, Aranzadi Zientzia Elkarteko 
presidente Paco Etxeberria antropologo fo-
rentseak Memoria Historikoari buruzko hi-
tzaldia eman zuen.

“Intxorta 1937 Kultur Elkartea” Memoria Histori-
koa Berreskuratzeko elkarteak beste hitzaldi bat 
eman zuen: “Arrasateko Memoria Historikoa”.

Olatz Etxabe eta Sandra Carrasco ere izan zi-
ren partaide, eta, hurrenez hurren, BVEaren 
eta ETAren biktimatzat bizi izandakoak azal-
du zituzten.

Zarautz Arrasate

Aintzane Ezenarro Olatz 
Etxabe eta Sandra 
Carrascoren ekitaldira 
bertaratu zen. (Irekia.)

Hainbat gazte, Zarauzko 
Memoriaren Plazan.
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Hasiera: 2017ko martxoaren 13an.

Amaiera: 2017ko martxoaren 19an.

Kokapena: Geltoki plazan.

Programa: Aurkezpena, testigantzak ikustea 
eta terrorismoaren biktimen mahai-ingurua.

Hasiera: 2017ko apirilaren 3an.

Amaiera: 2017ko apirilaren 9an.

Kokapena: Okendo plazan.

Programa: Aurkezpena, mahai-inguruak 
biktimekin eta eskualdeko alkateekin, eta 
dokumentalak.

1. Memoriaren Plaza

Grabatutako testigantza baten bitartez, Jor-
di Lidónek bere familiaren sentimendu eta 
hausnarketak plazaratu zituen; Jordiren aita 
ETAk erail zuen eta ETAren azken biktima 
izan zen Getxon.

Getxoko Memoriaren Plazako ekitaldien ba-
rruan, mahai-inguru bat ere egin zen terro-
rismoaren biktimekin: Carmen Galdeano, 
Alex Moreno, Jaione San Sebastián eta Pedro 
Román.

Nabarmendu beharrekoa da udalerriko te-
rrorismoaren biktimek parte hartu zuten 
mahai-inguru bat: Josu Elesepe, Feli Goikoe-
txea eta Manoli Urritegi izan ziren parte-har-
tzaileak; beste mahai-inguru bat ere izan 
zen, Jesús Mª Zaballos (Lasarte-Oria), Luis In-
txauspe (Hernani) eta Mikel Pagola (Urnieta) 
alkateekin.

Bitxikeria moduan, urteko biltzarra Donos-
tian egiten ari ziren Europako ehun bat his-
torialari erakusketara bertaratu ziren.

Getxo Lasarte-Oria

Terrorismoaren biktimen 
mahai-ingurua Memoriaren 
Plazan, Getxon.

Ezkerreko argazkian, 
testigantza-bideoa, ETAk 
Getxon hildako José 
María Lidónen seme Jordi 
Lidónena. Eskuineko 
argazkian, Aintzane 
Ezenarro Lasarte-Oriako 
Askatasunaren plazan, 
hainbat ordezkari politiko 
eta boluntariorekin, 
Memoriaren Plaza aurkeztu 
zuten egunean.
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Hasiera: 2017ko apirilaren 22an.

Amaiera: 2017ko apirilaren 27an.

Kokapena: Pasealekuan.

Programa: Aurkezpena, bonbardaketaren 
80. urteurrena gogoratzea eta eleberriaren 
aurkezpena.

Hasiera: 2017ko maiatzaren 17an.

Amaiera: 2017ko maiatzaren 24an.

Kokapena: Arrantza-portuan.

Programa: Aurkezpena eta haurren eba-
kuazioaren 80. urteurrena gogoratzeko 
ekitaldi instituzionala.

Eskuineko argazkian, 
Gernikako bonbardaketaren 

80. urteurrena oroitzeko 
ekitaldia. Ezkerrekoan, 

“gerrako haurrak” erbestera 
abiatu zireneko 80. 

urteurrena gogoratzeko 
ikuskizuna.  

Zeharkako proiektuak

Gernika bonbardatu zutela 80 urte betetzen 
zirenean egon zen Memoriaren Plaza Gerni-
ka-Lumon. Bonbardaketaren nondik nora-
koak gogoratzeko, musika-ikuskizun bat an-
tolatu zuten eta ezagun asko bertaratu ziren 
hura ikustera.

Bestalde, erakusketan izandako ekitaldiei da-
gokienez, Kirmen Uribe idazleak “Elkarrekin 
esnatzeko ordua” eleberria aurkeztu zuen.

Kasu horretan, Memoriaren Plazako karpan 
duela 80 urte Euskaditik atzerrira eraman-
dako 20.000 neska-mutikoak gogoratu ziren; 
gerraren lazkeriari ihes egiteko itsasontzie-
tan sartu eta Frantziara, Belgikara, Erresuma 
Batura edo Sobiet Batasunera bidali zituzten 
haur horiek.

Gernika-Lumo Santurtzi

HIKA antzerki taldeak 
Gernikako bonbardaketa 
gogoratzeko eskainitako 
emanaldi artistikoa.

Gerrako haurrak 
Santurtziko portutik abiatu 
zireneko 80. urteurrena 
gogoratzeko ekitaldia.



Hasiera: 2017ko irailaren 21ean.

Amaiera: 2017ko irailaren 28an.

Kokapena: Solar plazan.

Programa: Aurkezpena, hitzaldia, 
biktimen mahai-ingurua eta 
dokumentalen proiekzioa. 

Hasiera: 2017ko azaroaren 6an.

Amaiera: 2017ko azaroaren 12an.

Kokapena: San Pedro plazan.

Programa: Aurkezpena, mahai-ingurua, 
prestakuntza-mintegiak, talde-dinamikak 
eta dokumentalen proiekzioa.

1. Memoriaren Plaza

Nerea Barrios, Iván Ramos eta Fermín Pérez 
Elexpe izan ziren partaide biktimen mahai-in-
guruan. Hirurak hainbat motatako indarke-
riaren biktima izan ziren, eta beren bizipen 
pertsonalei buruz hitz egiten zuten lehen 
aldia izan zen; halaber, bizikidetzari buruz 
egindako hausnarketak partekatu zituzten 
eta ekarpenak ere egin zituzten.

Portugaleteko memoria historikoaren aldeko 
Oroituz elkarteak hitzaldia eman zuen, fran-
kismoak udalerrian utzitako aztarnari buruz.

Carmen Torres kazetari eta idazleak lehen 
aldiz hitz egin zuen Memoriaren Plaza es-
pazioan bere senarraren hilketari buruz; 
1978an ETAk eraildako lehen kazetaria izan 
zen bere senarra: José María Portell. 

Ondoan izan zituen Inés Núñez –1977. ur-
tean legez kanpoko polizia-indarkeriaren 
biktima izandako Francisco Núñezen alaba  
– eta Nerea Barrios –ETAk 1988. urtean erail-
dako José Luis Barriosen alaba; jatetxe baten 
jabe zen Santurtzin–.

Portugalete Sestao

Ezkerreko argazkian, 
gazte batzuk Portugaleten, 
testigantza baten proiekzioa 
ikusten. Eskuineko 
argazkian, videowall 
bateko testigantza baten 
emanaldia Sestaon, 
Memoriaren Plazan.
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Hasiera: 2017ko azaroaren 27an.

Amaiera: 2017ko abenduaren 3an.

Kokapena: Herriko plazan.

Programa: Aurkezpena, mahai-inguruak,
hitzaldiak, talde-dinamikak eta
dokumentalen proiekzioa.

Hasiera: 2018ko urtarrilaren 22an.

Amaiera: 2018ko urtarrilaren 28an.

Kokapena: Urdanibia plazan.

Programa: Aurkezpena, biktimen  
mahai-ingurua, prestakuntza-mintegiak 
eta dokumentalen proiekzioa.

Goiko argazkian, Iñigo 
Urkullu lehendakaria, 
Memoriaren Plazako 

mintegietan parte hartzen 
ari ziren gazteekin.

Zeharkako proiektuak

Erakusketaren hasiera-ekitaldian bideo bat 
proiektatu zen: 2017ko Memoriaren Egu-
na gogoratzeko ekitaldian grabatu zen, eta 
gazte talde batek memoriaren transmisioari 
buruz eta gertatutakoaren berri izateko pre-
miari buruz egindako hausnarketak eta es-
kaerak biltzen dira. Gazte horiek Eusko Jaur-
laritzaren Adi-Adian programan parte hartu 
zuten duela zenbait urte, derrigorrezko biga-
rren hezkuntzan zeudenean; biktimen testi-
gantzak entzun zituzten garai hartan.

Maider García, Alberto Muñagorri, María Án-
geles Martínez eta María Isabel Gonzálezek 
lehen aldiz hitz egin zuten jendaurrean beren 
esperientzia mingarri eta traumatikoenari bu-
ruz, mahai-inguru batean.

Maider Garcíak bost urte baino ez zituen 
GALek bere aita, Juan Carlos García Goena, 
erail zuenean, eta hiru alabetan zaharrena 
da; María Isabel González, berriz, legez kan-
poko polizia-indarkeriaren biktima izandako 
Alberto Soliñoren alarguna da –kalez jantzita-
ko guardia zibil batek erail zuen–; María Án-
geles Martínez Irungo Udaleko zinegotzi Julio 
Martínezen alaba da, eta berak 18 urte zituela 
erail zuen ETAk aita; Alberto Muñagorri ETA-
ren bonba batek zauritu zuen 15 urte zituela.

Barakaldo Irun
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Hasiera: 2018ko apirilaren 23an.

Amaiera: 2018ko apirilaren 29an.

Kokapena: San Martin plazan.

Programa: Hasiera-ekitaldia, mahai-ingu-
rua biktimekin, prestakuntza-mintegiak, 
zine-foruma eta dokumentalen proiekzioa.

Hasiera: 2018ko maiatzaren 14an.

Amaiera: 2018ko maiatzaren 20an.

Kokapena: Muguru kalean.

Programa: Hasiera-ekitaldia, mahai-ingu-
rua biktimekin, prestakuntza-mintegiak 
eta dokumentalen proiekzioa.

1. Memoriaren Plaza

Beasaingo Memoriaren Plazan mahai-inguru 
bat antolatu zen eta honako hauek parte hartu 
zuten: Maribel González, Manoli Urritegi, 
Mª Carmen Hernández, Alberto Muñagorri, 
Edurne Albisu, Jose Miguel Gómez Elosegi 
eta Andoitz Alkorta; beren bizipenak azaldu 
zituzten eta bizikidetzari buruz mintzatu 
ziren, bizi izandako sufrimenduaren inguruko 
isiltasuna urratzea ahalbidetuz. Halaber, 
“Pasaiako Badia” dokumentala bota zen.

Galdakaoko Memoriaren Plazako jarduera
-programaren barruan, mahai-inguru bat an-
tolatu zen eta terrorismoaren eta indarkeria-
ren biktimek parte hartu zuten: Alex Moreno, 
Axun Olaeta, Nerea Batiz, Jaione San Sebas-
tián, Abel Uceda eta Alberto Muñagorri.

Beasain Galdakao

Biktimak eta gizartearen 
arteko elkarrizketak 
Memoriaren Plaza 
Galdakaon erakusketan

Ezkerreko argazkian, 
gazte batzuk Portugaleten, 
testigantza baten 
proiekzioa ikusten. 
Eskuineko argazkian, 
Sestaoko Memoriaren 
Plaza ekitaldiko videowall 
bateko testigantza baten 
emanaldia.

Biktimak eta gizartearen 
arteko elkarrizketak 
Memoriaren Plaza 
Beasainen erakusketan
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Hasiera: 2018ko irailaren 24an.

Amaiera: 2018ko urriaren 3an.

Kokapena: Herriko plazan.

Programa: Hasiera-ekitaldia, prestakuntza
-mintegiak eta dokumentalen proiekzioa.

Hasiera: 2018ko urriaren 15ean.

Amaiera: 2018ko urriaren 21ean.

Kokapena: Aldaikoerrekan.

Programa: Hasiera-ekitaldia, prestakuntza
-mintegiak eta dokumentalen proiekzioa.

Goiko argazkian, Iñigo 
Urkullu Lehendakaria 

Memoriaren Plaza 
erakusketako tailerretako 

parte-hartzaileekin 
Amorebieta-Etxanon.

Zeharkako proiektuak

Erakusketaren hasiera-ekitaldian terroris-
moaren biktimek parte hartu zuten eta be-
ren bizipenak partekatu zituzten bertara-
tutakoekin. Gainera, aste osoan DBHko 4. 
mailako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketa-
ko 600 bat ikaslek prestakuntza-mintegietan 
parte hartu zuten, eta memoria eraikitzeko 
beharrezkoak diren gakoak ezagutzeaz gain, 
gure herrialdearen oraintsuko historian ger-
tatutakoaren hausnarketa kritikoa egin ahal 
izan zuten.

Memoriaren Plaza erakusketa udal-talde guz-
tien babesarekin iritsi zen Laudiora, eta ha-
siera-ekitaldian talde guzti-guztiak egon ziren; 
Laudioko alkate Natxo Urkixok eta Gogorako 
zuzendari Aintzane Ezenarrok parte hartu 
zuten ekitaldian. Ekitaldi horretan bideo bat 
proiektatu zen: 2017ko Memoriaren Eguna 
gogoratzeko ekitaldian grabatu zen, eta gaz-
te talde batek memoriaren transmisioari bu-
ruz eta gertatutakoaren berri izateko premiari 
buruz egindako hausnarketak eta eskaerak 
biltzen dira. Gazte horiek Eusko Jaurlaritzaren 
Adi-Adian programan parte hartu zuten duela 
zenbait urte, derrigorrezko bigarren hezkun-
tzan zeudenean; biktimen testigantzak en-
tzun zituzten garai hartan.

Amorebieta-
Etxano Laudio
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Baliabide-zentroa eta liburutegia funtsezko piezak dira 
Gogoraren zeharkako proiektuen jarduketa-esparruan.

Zeharkako proiektuak

2. Baliabide-zentroa  
eta liburutegia
2018ko ekainaren 28an Gogora Liburutegia zabaldu zen, eta Ins-
titutuaren memoriari buruzko dokumentazioa, memorian espe-
zializatutako liburutegi-funtsa eta biktimen testigantzen ikus-en-
tzunezko funtsa eskuragarri jarri ziren.

Gogora Liburutegia Eusko Jaurlaritzako sailetako 
liburutegi-sarean sartzen da eta aukera emango 
du, besteak beste, liburuak maileguan hartzeko 
eta memoriaren inguruan Institutuak duen funts 

-
tzeko. Ezagutza espezializatua zentratzea da hel-
burua, urteetan euskal gizartea metatzen joan 
dena azterlanen eta argitalpenen bitartez, eta 
herritarrei zuzendutako ezagutzaren transferen-
tzia gauzatzea, baita azterlan eta ikerlanetarako 
lagungarri izatea ere. 

Horretarako, Gogora Liburutegiak liburutegiko 
eta dokumentazioa kontsultatzeko gune bat du, 
baita beste espazio bat ere, Institutuko ikus-en-
tzunezkoen funtsa erabili eta bistaratu ahal izate-
ko bereziki gaitua. Liburutegia Gogora erakundea-
ren Bilboko egoitzako (María Díaz de Haro 3) 3. 
solairuan dago. Bertan kontsulta daitezke ETAren 
terrorismoaren biktimen testigantzak, GAL, BVE 
eta beste batzuen terrorismoaren biktimena, po-
liziaren indarkeria bidegabearen biktimena, eta 
Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen testi-
gantzak, baita dokumentalak eta gorpuak hobitik 
ateratzeko lanen grabazioak ere.

María Díaz de Haro, 3 – 3. solairua
48013 Bilbo
+34 944 032 844
gogora.dokumentazioa@euskadi.eus
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1. Gerra Zibilean desagertutako 
pertsonak bilatzen.

2. Ikerketak.

3. Aitorpen-ekitaldiak.

4. Memoriaren ibilbideak eta 
espazioak.

5. Kongresuak eta jardunaldiak.

Memoria Historikoari lotutako denbora 1936 eta 1975 artekoa 
da, eta Gerra Zibilari eta diktadura frankistari lotutako memoria 
biltzen du. Horrela, bada, 52/2007 Legeak, Memoria Historikoa-
renak, aintzat hartutako aldiarekin bat dator.
1936ko uztaileko matxinada militar faxistak eta 
haren ondorioek, hots, Gerra Zibilak eta 40 urteko 
diktadura frankistak, bidegabekeria bikoitza eka-
rri zuten: batetik, zapalkuntzazko eta askatasun 
oinarrizkorik gabeko erregimenaren pean gizarte 
osoak jasan zuen bidegabekeria historiko eta po-
litikoa, eta bestetik frankismoaren biktimek jasan 
zituzten giza eskubideen urratze masiboen bide-
gabekeria. Ikuspegi bikoitz honek Jarduera Plana-

ren orientazioa zehazten du, Memoria Historikoa-
ren esparruan.

Gogoraren jarduketak Memoria Historikoaren 
egia instituzionalki aitortzeko prozesua eta fran-
kismoaren biktimen aintzatespen moralerako 
prozesua burutzat ematen laguntzera bidera-
tzen dira.

Miliziano errepublikanoak,  
lur-zakuen babesean, Irunen. 

Memoria Historikoa 
berreskuratzeko 
proiektuak
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Herritar zibilen babeslekua, men-
di-mendian. Bizkaiko frontea, 1937. 
Iturria: Espainiako Liburutegi Nazio-
nalaren funtsak.
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“Erakundeen 
betebeharra da 

bortizkeria gogorreko 
aldietan duintasunaren 
eta askatasunaren alde 
egin zutenen memoria 

berreskuratzea 
eta haien balio 
demokratikoak 

jendarteratzea.”
Iñigo Urkullu Renteria, Lehendakari
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1. Gerra Zibilean desagertutako 
pertsonak bilatzen

“Desagertutako pertsonen artxiboak milaka 
pertsonaren memoria eta duintasuna 

berreskuratzen laguntzen du.” 
–Iñigo Urkullu.

Gogorak nagusiki hiru arlotan jarduten du desa-
gertutako pertsonak bilatzeko xedean, Memoria 
Historikoaren egia argitzearren eta Gerra Zibileko 
biktimen eskubideekin lotuta.

Deshobiratzeak: 2003az geroztik, Eusko Jaurlari-
tzak lankidetza-hitzarmena du Aranzadi Zientzia 
Elkartearekin, Gerra Zibilean desagertutako per-
tsonak bilatzeko. 2017tik aurrera, Gogorak kudea-
tzen du eginkizun hori.

DNAren bankua: hobietatik ateratako gorpuzkiak 
-

kua. Bertan, Gerra Zibilean desagertutako ahaide-
ren bat daukaten familien lagin genetikoak gorde-
tzen dira.

Txosten indibidualizatua: Gerra-garaian desager-
tutako edo errepresaliatutako ahaideren bati bu-
ruzko informazioa eskuratu nahi duten familiek 
txosten pertsonalizatu bat eska dezakete.

2001. urteaz geroztik, 52 deshobiratze inguru egin dira frankis-
mo-garaiko hobietatik eta, horri esker, ehun bat pertsonaren 
gorpuzkiak lokalizatu ahal izan dira. 2017tik aurrera, Gogorak 
kudeatzen ditu horrelako ekimenak, Aranzadi Zientzia Elkartea-
rekin lankidetzan arituta.

Memoria Historikoko proiektuak
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Eusko Jaurlaritza 2003az geroztik ari da Gerra Zibilean desa-

Aranzadi Zientzia Elkartearekin duen lankidetza-hitzarmena 
baliatuz.

Hitzarmen horri esker, 44 hobi zabaldu dira eta 
106 pertsonaren gorpuzkiak berreskuratu dira. 
Gaur-gaurkoz, 19 familiak jaso dituzte euren 
ahaideen gorpuzkiak. Elgoibarko Duintasuna-
ren Kolunbarioan 57 pertsonaren gorpuzkiak 
daude hobiratuta, eta haietatik 11 daude iden-

-
naren gorpuzkiak hobiak zeuden udalerrietako 
hilerrietan daude.

2017an bost deshobiratze egin dira eta orotara 
bederatzi pertsonaren gorpuzkiak berreskuratu 
dira. 2018an, berriz, beste pertsona baten gor-
puzkiak berreskuratu dira.

1. Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatzen

Deshobiratzeak
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Memoria Historikoko proiektuak
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Noiz: 2016ko irailean.

Non: Artxanda mendiaren iparraldeko 
magalean (Bizkaia).

Hobitik ateratakoa: gudulari baten 
gorpuzkiak.

1. Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatzen

BilboAzkenaldiko 
deshobira-
tzeak

“Bizia legezkotasunaren eta 
ideal batzuen alde eman 
zuten haien ordezkari dira 
gorpuzki hauek, sekula 
aurkituko ez ditugun 
gainerako guztien ordezkari.” 
Paco Etxeberria.
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Noiz: 2017ko urtarrilean.

Non: Donostiako Txaldatxur mendian.

Hobitik ateratakoa: Gerra Zibileko 
gudulari baten gorpuzkiak.

Noiz: 2017ko otsailean.

Non: Larrabetzuko Urkulu mendian.

Hobitik ateratakoa: Gerra Zibileko 
gudulari baten gorpuzkiak. 

Memoria Historikoko proiektuak

Ezkerrean: Artxandako 
hobia. Goian: Txaldatxur 
muineko hobia. Eskuinean: 
Urkulun aurkitutako 
gudulariaren gorpuzkiak.

Donostia Larrabetzu

Deshobiratzen, Larrabetzun.
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1. Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatzen

Ezkerrean: Albertia 
mendiaren igoeran 
aurkitutako hezur-aztarnak. 
Goian: Aranzadi Zientzia 
Elkarteko kide bat, 
aurkitutako gorpuzkiei 
buruzko azalpenak ematen.

Noiz: 2017ko ekainean.

Non: Lemoako Lemoatx mendian 
(Bizkaia).

Hobitik ateratakoa: Gerra Zibileko 
gudulari baten gorpuzkiak.

Lemoa
Noiz: 2017ko otsailean.

Non: Albertia mendiaren igoeran, 
Legution (Araba).

Hobitik ateratakoa: Gerra Zibileko 
gudulari baten gorpuzkiak.

Legutio
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Memoria Historikoko proiektuak

Goiko argazkian: 
gudularien gorpuzkien 
ondoan aurkitutako 
tresnak, Zeanurin. 
Eskuinean: Paco Etxeberria, 
gorpuzkiak aurkitutako 
ingurua erakusten.

Asturiasko miliziano baten 
gorpua hobitik ateratzen, 
Aramotz mendiaren 
ipar-mendebaldeko 
hegalean. (Irekia.)

Zeanuriko Altun mendian 
deshobiratzen.

Noiz: 2018ko martxoan.

Non: Lemoako Aramotz mendilerroan 
(Bizkaia).

Hobitik ateratakoa: Gerra Zibileko 
miliziano baten gorpuzkiak. 

Lemoa
Noiz: 2017ko azaroan.

Non: Zeanuriko Altun mendian (Bizkaia).

Hobitik ateratakoa: hobi berean zeuden 
bost gudulariren gorpuzkiak.

Zeanuri
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Gerra Zibilean Euskadin desagertutako pertsonen eta desager-
tutakoen senideen DNAren Bankuaren bidez, garai hartan ahai-
deren bat galdu zutela ziurtatzen duten pertsonen DNAren lagi-
nak biltzen dira.

1. Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatzen

Desagertutako pertsonak 

DNAren Bankuaren lehen 
emaitzen berri emateko 
prentsaurrekoa. (Irekia.)

2018ko apirilean, Iñigo Urkullu lehendakariak eta 
Jonan Fernándezek, Giza Eskubide, Bizikidetza eta 
Lankidetzako idazkari nagusiak, 1936ko irailean 
desagertu zen Miguel Vargas Arnaizen gorpuzkiak 
eman zizkieten haren senitartekoei. Bera izan zen 

-
tako lehen pertsona. Sinbolismoz betetako ekital-
di hartan, senitartekoek Elgoibarko Duintasuna-
ren Kolunbarioan lurperatu zituzten gorpuzkiak. 

Miguel Vargas Arnaiz Tolosan bizi izan zen urte 
luzez. Guardia zibila zen. Hainbat urteren ostean, 
jaioterrira itzultzea erabaki zuen, Burgosko San 
Millán de Lara herrira. Handik zebilela, 1936ko 
irailaren 23an atxilotu egin zuten eta, handik egun 
gutxira, irailaren 27an, beste lau lagunekin batera 

“paseatu” egin zuten. Aranzadi Zientzia Elkarteak 
2009an berreskuratu zituen haren gorpuzkiak, 
Picón de Valdeabejas hobitik, Rabanera del Pinar 
herrian (Burgos), beste lau pertsonaren gorpuz-
kiekin batera.

Haren Gipuzkoako senitartekoek urteak zerama-
tzaten ahaidea non zegoen jakin nahian eta iker-
keta historiko bat egiten hasi ziren. Iaz jarri ziren 
harremanetan Gogora erakundearekin, pentsa-
tuz Rabanera del Pinar herrian hobitik ateratako 
gorpuzkietako bat Miguel Vargas Arnaizena izan 
zitekeela. Susmo hori egiaztatu ahal izateko, DNA-
ren Bankuak senitartekoen DNAren lagin bat har-
tu, eta gorpuzkiarenarekin alderatu zuen, eta or-
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“Ekimen honen bitartez gai bagara 
desagertutako pertsona gutxi batzuk bederen 

izango du, duintasuna itzuliko baitiegu haiei 
eta haien senitartekoei.”

–Aintzane Ezenarro.

Memoria Historikoko proiektuak

Programan 
parte hartu zuen 
taldea, emaitzen 

aurkezpenean.

Miguel Vargas Arnaizen 
gorpuzkiak bere familiari 

emateko ekitaldi 
instituzionala, 2018ko 

apirilaren 17an.
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Iñigo Urkullu lehendakariak, 2019ko urtarrilaren 10ean, Pereza-
gua batailoiko milizianoen gorpuzkiak entregatu zizkien haien 
senideei eta ahaideei, Zeanuriko Altun mendian 2017ko azaroan 
lurpetik atera ondoren.

José María Alberdi Ruiz, Valentín Fernandez Soto, 
Pedro García Gil, Isaías Rebollo Cardo eta Pedro 
San Millán Beitiaren gorpuzkiak Aranzadi Zien-
tzia Elkarteak eta Euskal Prospekzio Taldeak aur-
kitu eta lurpetik atera zituzten, Zeanuriko Altun 
mendian, 2017ko azaroan.  Haietako hiru, Pedro 
García Gil, Pedro San Millán Beitia eta Isaías Rebo-
llo Cardo, une hartan zeramaten txapa-zenbakia-

José María Alberdiren familia aurkitzea ahalbidetu 
zuen, eta ADN-proba batek identitatea egiaztatu 
zuen; Valentín Fernández Sotoren kasuan, ikerke-
ta historikoak probabilitate-zantzu handiak aurki-

Prozesua 2019ko urtarrilaren 10ean amaitu zen; 
egun horretan, Iñigo Urkullu lehendakariak eta 
Eusebio Larrazabal Zeanuriko alkateak senideei 
entregatu zizkieten gorpuzkiak. Hitza hartu zue-
nean, Lehendakariak desagertutako biktimen fa-
miliek jasandako sufrimenduaren bidegabekeria 
aitortu zuen, baita Eusko Jaurlaritzak haiek aurki-

tu arte lanean jarraitzeko duen konpromisoa ere, 
“gure oroimena eraikitzen jarraitzeko konpromi-
soa, inor ahaztu eta isilarazi gabe”.

Ekitaldian biktimen senideak egon ziren, Aranza-
di Zientzia Elkarteko eta Euskal Prospekzio Tal-
deko kideekin eta erakundeetako ordezkariekin 
batera. Entrega amaitu ondoren, Pedro García 
Gil, Pedro San Millán eta Valentín Fernández 
Sotoren gorpuzkiak  Elgoibarko Duintasunaren 
Kolunbarioan hobiratu ziren.  Valentín Fernán-
dez Sotoren kasuan, haren seniderik aurkitu ez 
denez, Perezagua batailoia atxikita zegoen Eus-
kadiko Alderdi Komunistako ordezkariek jaso zi-
tuzten gorpuzkiak.

1. Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatzen

Altun mendia 1937-2017

“Altun mendia 1937-2017” 
bideoa, zeinetan hilobiaren 
kokapenari eta  gorpuzkiak 
lurpetik ateratzeari buruzko 
xehetasunak ematen 
baitira, biktimen senideen 
lekukotzarekin batera

“80 urtez desagertuta egon diren bost 
lagun aurkitzeko zikloa ixten dugu gaur eta 
ahanzturan lurperatu nahi izan zituzten bost 
laguni aitortza publikoa egiteko zikloa hasten 
da orain”.

–Iñigo Urkullu, lehendakari.
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Memoria Historikoko proiektuak

Orri honetan, Zeanuriko 
Altun mendian bost 
milizianoren gorpuzkiak 
hobitik atera zireneko 
hainbat une. 

Bost milizianoen 
gorpuzkiak euren familiei 
eta gertukoei emateko 
ekitaldiaren bideoa.
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Memoria Historikoaren egia argitzen laguntzeko helburuarekin, 
txosten indibidualizatuetan Gerra Zibilean gudulari izan ziren 
ahaideei buruzko informazioa eta dokumentazioa helarazten 
zaizkie hala eskatzen duten familiei, edo gerra-garaian eta 
frankismoan errepresioa jasan zuten ahaideei buruzkoa.

Familiek benetan gertatutakoa jakiteko eta fami-
liaren memoria berreskuratzeko prozesua abia-
razteko ematen duten lehen pausoa izaten da, as-
kotan, banakako txostena. Zenbait kasutan  Gerra 
Zibilean gudulari izan eta bizirik atera ziren edo 
bizirik atera ez ziren pertsonen senitartekoei bu-
ruz ari gara, eta gaur egun familiak urte horietako 
xehetasunen berri izan du: zer batailoitakoa zen, 
epaitua izan ote zen, epaia, non hil zen, zein espe-
txetan bete zuen zigorra… Kasu askotan, gerran 
hildakoak izaten dira eta familiak ez daki ez non, 
ez zein egoeratan hil ziren, eta ezin izan dituzte 
gorpuzkiak berreskuratu ere.  

Azken kasu horretan, Gogorak lagin genetiko bat 
emateko aukera eskaintzen die senitartekoei, 
DNAren Bankuan gordetzeko, eta gorpuak orain 
edo etorkizunean hilobietatik ateratzen direnean 

-
katu ahal izateko.  

Informazio pertsonalizatua jasotzeko eskaerak 
Gogora erakundeari egiten zaizkio (posta elektro-
nikoz, telefonoz edo aurrez aurre) eta Aranzadi 
Zientzia Elkartea arduratzen da dagokion ikerketa 
egiteaz, gero emaitza familiari emateko. 

1. Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatzen

Desagertutako pertsonei buruzko 
banakako txostenak

Txosten pertsonalizatua 
jasotzeko eskaera, Gogora 
erakundearen webgunearen 
bidez.
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“Erakundeen betebeharra da bortizkeria gogorreko aldietan 
duintasunaren eta askatasunaren alde egin zutenen memoria 

berreskuratzea eta haien balio demokratikoak jendarteratzea.”
–Iñigo Urkullu, lehendakaria.

Memoria Historikoko proiektuak

Familiek benetan 
gertatutakoa jakiteko eta 

berreskuratze-prozesua 
abiarazteko ematen 
duten lehen pausoa 
izaten da, askotan, 

txosten indibidualizatua.
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duintasunaren omenez eraikitako eremua da.

2017ko urtarrilaren 30ean inauguratu zuen Iñigo 
Urkullu lehendakariak Duintasunaren Kolunbarioa. 
Elgoibarren dago, Olaso hilerriaren inguruan, eta 
bertan daude Gerra Zibilean desagertutako eta 

-
-

ren familiek horrela nahi izan dutenenak ere. 

Gaur egun, 57 pertsonaren gorpuzkiak daude Ko-

44 hobitatik atera dira gorpuzki horiek.  2018ko 
apirilean, Miguel Vargas Arnaizen gorpuzkiak ho-
biratu ziren Kolunbario honetan. Bera izan zen, 

-
katutako lehenengo pertsona. 

1. Gerra Zibilean desagertutako pertsonak bilatzen

Duintasunaren Kolunbarioa

Duintasunaren Kolunbarioan 
gorpuzkiak hobiratzen, 2018ko 
otsailaren 9an izandako 
ekitaldian.
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“Ahanzturatik memoriarako jauziaren 
ikur da eremu hau, iluntasunetik 

argitasunerako jauziaren ikur.”
–Iñigo Urkullu, lehendakaria.

Memoria Historikoko proiektuak

“Duintasuna-La dignidad” izeneko eskultura 
dago bertan, Ignacio Arregi artistak corten 

altzairuz egina. Egilearen esanetan, 
bidegabeki errepresaliatutako pertsona 

guztiei duintasuna itzultzea sinbolizatzen du 
eskulturak.

Argazkiak: Mauro Saravia
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2. Ikerketak

Txostenari esker, biktima bakoitzaren familiari aitorpen 
pertsonalizatua eskaintzeko aukera bideragarria ote den ebaluatu 

ahal izango dugu. 

Hori lortzeko, elkarte eta udalek egiten dituzten 
ikerketa historikoei babesa ematen diegu, diru-la-
guntzen bitartez. Bestalde, geure ikerketak ere 
bultzatzen ditugu, unibertsitateekin eta Aranzadi 
Zientzia Elkartearekin elkarlanean.

Azken hiru urteotan egiten ari garen –eta datozen 
urteotan ere jarraituko duen– ikerketa nagusia 
“Giza eskubideen urraketei buruzko oinarri-txos-
tena (1936-78)” egitea da. Lehen fasean –laster 
ezagutaraziko ditugu fase horretako lehen on-

dorioak– ikerketa bat egiten ari gara ahalik eta 
zehaztasun handienaz jakiteko Euskadin zenbat 
jende hil zen Gerra Zibilean, eta zeintzuk izan zi-
ren. Horretarako, historialari talde bat landa-lana 
egiten ari da erregistro zibiletan eta parrokietako 
erregistroetan, baita hainbat artxibotan ere. Egin-
dako ikerketaren ondorioz lortu ditugun datuak 
kualitatiboki handiagoak dira orain arte genitue-
nak baino.

Gogorak ikerketa historikoak egin daitezen bultzatzen du, 
gertatutakoaren egia argitzeko asmoz eta, hartara, Memoria 
Historikoaren egiaren aitorpen instituzionala egiteko prozesua 
burututzat jotzen laguntzeko. 

Memoria Historikoko proiektuak
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3. Aitorpen-ekitaldiak

Helburua zera da, frankismoaren biktimen 
aitorpen-ekitaldietan euskal erakunde guztiek 

eta gizarte-erakunde guztiek bat egiteko eta 
elkartzeko aukera izatea. 

Frankismoan bezala, giza eskubideen urratze 
jarraitua eurekin ekarri duten gertaera histo-
rikoei berrikuspen kritikoa egin behar zaie eta 
argitu egin behar da zer gertatu zen. Horrela, 
beste gauza batzuen artean, egindako bide-
gabekeriak aitortu eta biktimei ordaina eman 
ahal izango zaie.

Horrek guztiak helburu bikoitza du: batetik, era-
kustea bidegabekeriak badituela ondorioak, 
horrela bidea itxiz zigorgabetasunari eta etorki-
zunean antzekorik berriro gertatzeko aukerari; 

eta bestetik, gertaera objektiboen egiaren oina-
rri sendoaren gainean, alegia, giza eskubideen 
urratzeen aitorpenaren gainean, kontziliazioa 
eta normalizazioa ahalbidetzea.

Memoria Historikoaren arloan, aitorpen institu-
zionalaren prozesua eta frankismo-garaiko bik-
timen memoriaren aintzatespen morala egiteko 
prozesua burutzen laguntzen du Gogorak, gure 
lurraldean barrena egiten diren omenezko eta 
aitormenezko ekitaldien bitartez.

Gogorak bultzatzen dituen Memoria Historikoko proiektu 
barruan, frankismoaren biktimak gogoratzeko eta aitortzeko 
ekitaldien sustapena eta koordinazioa bereziki garrantzitsua da.

Memoria Historikoko proiektuak
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3. Aitorpen-ekitaldiak

Biktimak gogoratzeko 
ekitaldia, Limpias herrian
Noiz: 2018ko irailaren 29an.

Non: Limpias udalerrian.

Ahanzturatik ateratzeko eta gure 
herriaren memoria demokratikoan merezi 

duten lekua emateko helburu irmoa 

instituzionalean egiten dugu. Pertsona 
hauek sekula gertatu behar ez zuen 

erabateko bidegabekeria baten biktima 
izan zirela aldarrikatzen dugu.

 
–Jonan Fernández, 

Giza Eskubide, Bizikidetza 
eta Lankidetzaren idazkari nagusia.

Limpias udalerriko 
(Kantabria) hilerrian 
lurperatutako Gerra 

Zibilaren biktimak 
gogoratzeko ekitaldia, 

2018ko irailean.

Limpias udalerrian 
lurperatutako biktimak 

oroitzeko bideoa.
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Memoria Historikoko proiektuak

Matxitxakoko borroka 
gogoratzeko ekitaldia
Noiz: Martxoaren 5ean.

Non: Bermeon.

Biktimak gogoratzeko 
ekitaldia, Intxortan
Noiz: 2018ko apirilaren 22an.

Non: Elgetan.

Noiz: 2018ko otsailaren 21ean.

Non: Gasteizen.

1936-1945 aldian 
fusilatutakoen oroigarria

Noiz: 2018ko otsailaren 2an.

Non: Limpias udalerrian (Kantabria).

Limpias udalerrian 
lurperatutako euskaldunak
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3. Aitorpen-ekitaldiak

Noiz: 2017ko irailaren 30ean.

Non: Gurs udalerrian (Frantzia).

Gurs-eko esparruan 
erbesteratutakoak 
oroitzeko ekitaldia

Noiz: 2017ko urriaren 16an.

Non: Santoña udalerrian (Kantabria).

1937an Santoñan 
fusilatutakoen oroimen 
ekitaldia

Gerrako biktimak oroitze-
ko ekitaldia, Portugaleten.
Noiz: 2017ko ekainaren 23an.

Non: Portugaleten.

Bilbo erori zeneko 80. 
urteurrena
Noiz: 2017ko ekainaren 20an.

Non: Bilbon.
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Lauaxeta idazle fusilatua 
oroitzeko ekitaldia
Noiz: 2017ko ekainaren 25ean.

Non: Mungian.

Noiz: 2017ko ekainaren 29an.

Non: Turtziozen (Enkarterria).

“La última trinchera”  
dokumentala, Turtzioz, 1937

Noiz: 2018ko apirilaren 15ean.

Non: Bermeon.

Euzkadiko Gudontzidiari 
egindako omenaldia

Errepresioa jasan zuten 
udal-langileei egindako 
omenaldia
Noiz: 2017ko ekainaren 16an.

Non: Bilbon.
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Durangoko 
bonbardaketaren 80. 
urteurreneko ekitaldia
Noiz: 2017ko martxoaren 30ean.

Non: Durangon.

Noiz: 2017ko ekainaren 14an.

Non: Barakaldon.

Gerrako biktimak oroitzeko 
ekitaldia

Alonsotegiko 
bonbardaketaren 80. 
urteurrena
Noiz: 2017ko ekainaren 13an.

Non: Alonsotegin.

Azazetan eraildako 16 
pertsonak gogoratzeko 
omenaldia
Noiz: 2017ko apirilaren 1ean.

Non: Azazetan.
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Matxitxakoko biktimen 
oroimenez egindako 
ekitaldia
Noiz: 2017ko martxoaren 5ean.

Non: Bermeo-Bakio errepidean.

Gernikako 
bonbardaketaren 80. 
urteurreneko ekitaldia
Noiz: 2017ko apirilaren 25ean.

Non: Gernika-Lumon.

“Gerrako haurren” ebakua-
zioa oroitzeko ekitaldia
Noiz: 2017ko maiatzaren 24an.

Non: Santurtzin.

Euzko Gudarosteko 
komandante Kandido 
Sasetari egindako omenaldia
Noiz: Otsailaren 23an.

Non: Hondarribian.
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4. Memoriaren ibilbideak 
eta espazioak

“Iragana ezagutzea eta aitortzea beharrezkoa da 
pertsona eta herrialde gisa hazteko.”

–Iñigo Urkullu, lehendakaria.

Elkarte historiko eta memorialistek, udalek eta 
erakundeek urteak daramatzate 36ko gerrarekin 
lotutako espazioak eta ibilbideak berreskuratze-
ko lanean. Gogoraren Zuzendaritza Kontseiluak 
memoriaren espazio eta ibilbideak interpretatze-
ko hiru proiektu pilotu abiaraztea onetsi du, giza 
eskubideen, askatasunaren eta printzipio demo-
kratikoen balioei buruzko memoriaren tresna pe-
dagogiko izan daitezen. Lan hori orain arte egin-
dakoan oinarrituta egingo da.

Gogorak Gerra Zibilarekin lotutako “memoriaren 
sei ibilbide” indartuko ditu: Gipuzkoaren eta Biz-
kaiaren arteko frontearekin hasi, Elgoibarko San 
Migeletik, eta Intxorta, Elgeta eta Eibarko Arrate 
ere barnean hartuta. Halaber, Legutiotik Alber-
tiara bitarteko ‘Burdin Hesia’ esaten zaion horre-
tan ere ibilbideak sortuko dira, Andatza-Burun-
tza-Murumendikoak ibilbidea, Aiako Harrietan eta 
Matxitxakon.

Gogoraren helburuetako bat da 36ko gerrarekin lotutako me-
moriaren espazioak interpretatzeko hainbat proiektu abiaraz-
tea, eta hor sartzen dira Gipuzkoaren eta Bizkaiaren arteko fron-
teak eta “Burdin Hesia”.

Memoria Historikoko proiektuak

Burdin Hesia –Euskadiko 
Artxibo Historikoa

55
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2017ko uztailaren 2an Burdin Hesia proiektua aurkeztu zen, bai-
ta proiektua gauzatzeko 33 udalerrik, Bizkaiko Foru Aldundiak, 
Arabako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak eta 
Gogorak sinatutako erakundearteko hitzarmena ere.

Hitzarmenari esker, Eusko Jaurlaritzak Burdin 
Hesiko osagaiak babestuko ditu, Kultura eta Hiz-
kuntza Politika Sailaren bitartez eta Euskal Kultur 
Ondareari buruzko Legean jasotako mekanis-
moez baliatuz. Foru-aldundiak, bestalde, Burdin 
Hesiko osagaiak sendotzeaz arduratuko dira, 
beren eskumenen arabera. Udalak, berriz, iden-

-
tzeaz arduratuko dira.

Proiektu honek “pairatutako oinaze bidegabea-
ri” balioa ematen dio eta, halaber, “bizikidetza 
demokratiko bat eraiki eta defendatzeko eta 
bakean eta giza eskubideen defentsan oinarritu-
tako gizarte bat eraikitzeko eginiko esfortzua” ai-
tortzen du. Proiektuak helburu pedagogikoa ere 
badu; lehendakariak aurkezpen-ekitaldian azal-
du zuenez, “irizpide kritikoak eta sendoak dituen 
gizarte” bat sortu nahi baitu, gerraren, totalita-
rismoaren, terrorismoaren edo indarkeria mota 
guztien aurrean.

Harrezkero, udalerri bakoitzean egin daitezkeen 
jarduketak aztertzen ari dira, kasuan kasu, eta 
ibilbideak markatzeko seinaletika komuna disei-
natu da. 

Gaur egun, Galdakaon, Ugaon eta Bilbon prest 
dituzte ibilbideak; Burdin Hesiaren antzinako bi-
dean barrena ibiltzeko aukera ematen dute, eta 
xehetasun historikoen berri ere izan daiteke, in-
formazio-panelen bitartez. 

4. Memoriaren ibilbideak eta espazioak

“Burdin Hesia” babestea eta 
balioa ematea

Bilboko Burdin Hesia 
berreskuratzeko eta balioa 
emateko proiektuari 
buruzko bideoa.
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Burdin Hesia 1936ko Gerra Zibilean Bilbo eta 
bere inguruneak Francoren armadarengandik 
babesteko eraikitako defentsa-lerroa izan zen.  
Hesiak Euskadiko 33 udalerri zeharkatzen zituen.

Memoria Historikoko proiektuak

Burdin Hesia zaintzeko eta balioa 
emateko proiektuaren aurkezpena.

Burdin Hesian seinalizatutako ibilbideen 
azalpen-panelaren aurkezpena Galdakaon.

Burdin Hesiaren inguruko “memoriaren 
ibilbideetako” seinaleen aurkezpena Artxanda 
auzo bilbotarrean.

Burdin Hesiaren Ugaoko 
tarteari balioa ematea.
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Memoria Historikoari buruzko beste proiektu bat egiaren aitor-
tza ezagutaraztean datza, Gerra Zibilean bonbardatutako tokiak 
geolokalizatuta.

Gogoraren webgunean, 1936. eta 1937. urteetan 
Euskadin Gerra Zibilean bonbardatutako tokiak 
adierazten dituen mapa bat dago. “Senderos de 
la Memoria: relación de espacios vinculados a la 
memoria de la Guerra Civil” argitalpenean jaso-
tako informazioa modu bisual eta nabigagarrian 
aurkeztea da helburua. Horretarako, 197 puntu 
geolokalizatu dira mapan, koordenatuen bitartez; 
ondoan, puntu bakoitzean gertatutakoaren des-
kribapen historikoa eta bakoitzaren erreferentzia 

Eusko Jaurlaritzak aginduta, EHUko Biography & 
Parliament ikerketa-taldeak egindako txostenean 

garrantzi historikoa duten gertakari eta gertaera 
-

likoen kokaguneak zehatz-mehatz azaltzen ditu, 
bonbardaketei arreta berezia emanez, batik bat, 
herritar zibilaren gaineko bonbardaketei, izua gai-
lentzea baitzen horien helburua eta oso ohikoak 
izan baitziren gerra-ekintza garaikideetan. Matxi-
natutako bandoa nagusi izan zen hegazkintzan, 
Italiak eta Alemaniak emandako laguntzari esker, 
eta nagusitasun hori elementu adierazgarri eta 
erabakigarria izan zen, bonbardatutako udale-
rrien maparen ibilbidean jasota dagoenez.

4. Memoriaren ibilbideak eta espazioak

Gerra Zibilean bonbardatutako 
tokien geolokalizazioa

Eusko Jaurlaritzak 
agindutako txostena, 
gerraldian garrantzi 

historikoa izan zuten 
gertakari eta gertaera 

bereziak espazio zehatzekin 
lotzen dituena.

Zuri-beltzeko argazki guztien iturria: 
Espainiako Liburutegi Nazionalaren funtsak.



59

Memoria Historikoko proiektuak

Bonbardaketen 
geolokalizazioari eta 

deskribapen zehatzari esker, 
gatazkaren gogorkeria 

zehatz-mehatz dimentsiona 
daiteke.
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Gernikako bonbardaketaren 81. urteurrena dela eta, “Memoria-
ren Ibilbidea” aurkeztu zen: bonbardaketaren 11 puntu esangu-
ratsuenetan barrena egiteko ibilbide bat, testigantzak eta argaz-
kiak bilduta.

-
tu zuen Gernika-Lumoko Udalarekin batera.

Ibilbidea Batzar Etxean hasten da, eta Pasea-
lekuan barrena doa, Eribarrena, Astra lantegia, 
tren-geltokia, Andra Mari elizaren aterpea, Nes-
tor Basterretxearen “Suak eragindako agonia” 
eskultura, George Steer-en bustoa, Picassoren 
“Gernika” koadroaren erreplika eta Foruen plaza. 
Helburua zera da, bertakoek nahiz bisitariek bon-
bardaketan gehien zigortutako tokiak ezagutzea 
panelen bitartez; paneletan, argazkiak eta egun 
hura bertatik bertara bizi izan zuten pertsonen 
testigantzak aurki daitezke, gertatutakoaren berri 
besterik gabe eman beharrean

Ekimenak hiru bide uztartzen ditu: ikerketa histo-
rikoa, bizirik atera zirenen testigantzak eta bon-
bardaketa baino lehen Gernika-Lumo nolakoa 
zen ikusteko aukera, QR kodeen bitartez. Azken 
batean, ibilbidea eginez gertaera hark utzitako 
aztarna historiko ezabaezina hobeto ezagutzeko 
aukera izango dugu.

4. Memoriaren ibilbideak eta espazioak

Gernikako bonbaketaren 
ibilbidea

Gernika-Lumoko “Memoriaren 
Ibilbidea”ren planoa.

Ibilbidearen liburuxka PDF 
formatuan
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astelehena zen, merkatu-eguna; egun seinalatua, beraz– eta bidean topatu zuten oro 
suntsitu zuten bonbardaketa haiek, lau ordu luzez.

“Gernikako bonbardaketaren 
ibilbidea” aurkezteko 
ekitaldia, Gernika-Lumon.
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5. Kongresuak eta jardunaldiak

Horrelako ekitaldien bitartez, emakumeek Gerra Zibilaren testuinguru ikaragarri 
hartan bizi izan zuten errealitatea ikusarazten laguntzen du Gogorak.

“Gurs, el campo vasco (Gurs, euskal es-
parrua)” (2017ko iraila)
Gurs Frantziako hego-mendebaldean dago, eta 
kontzentrazio-esparru bat egon zen bertan; Gur-
seko esparrua ezagutarazteko eta bertan egon 
zirenen memoria berreskuratzen laguntzeko as-
moz, Gogorak jardunaldi bat antolatu zuen; EHU-
ko Historia Garaikideko irakasle Josu Chuecak hitz 
egin zuen ekitaldian, “Gurs, el campo vasco” libu-
ruaren egileak. Gainera, AskatasunArte elkarteko 
Natalia Cambronero-ren eta Alejandro Santos-en 
“Gurs, un recuerdo desde el olvido” dokumentala 
ere ikusi ahal izan zen. 

Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak hil 
horren amaieran esparruan bertan egin zuten 
ekitaldi instituzionalaren atarikoa izan zen jardu-
naldi hori; ekitaldiaren bitartez, Gerra Zibilaren 
ondoren esparruan giltzaperatutako milaka per-
tsonek pairatu behar izan zuten bidegabeko sufri-
mendua gogoratu eta aitortu ahi izan zen.

Jardunaldiak: Gerra Zibila eta emakumea
(2018ko urrian)
Arabako Foru Aldundiaren eta beste erakunde 
batzuen laguntzarekin, Gogorak mahai-inguru 
bat antolatu zuen: “Araba Sareko emakumeak”; 
mahai-inguruaren helburua euskal emakumeek 
Gerra Zibilean bete zuten egitekoari balioa ema-
tea zen, askotan isilarazi egiten baita egiteko hori, 

baina emakumeak ez soilik biktimatzat hartuta, 
baizik eta elementu aktibotzat. Horren adibide 
dira Araba Sarean aitzindari izandako emaku-
meak. Bigarren mahai-inguru bat ere antolatu 
zen, “Emakumeen jarduera politikoa eta errepre-
sioa Gerra Zibilean”, eta Gerra Zibilean emaku-
meen bizi-baldintzak, errepresioa eta aktibismo 
politikoa aztertu zituzten, esparru orokorrago ba-
tetik begiratuta.

Nazioarteko Kongresua   
“Gorpu deserosoak” (2018ko uztaila)
“Gorpu deserosoak. Indarkeria masiboa, hobi 
komunak eta nekropolitika: gizarte-zientzien eta 
zientzia forentseen ikuspegietatik” Nazioarteko 
Kongresua uztailaren 18tik 21era bitartean izan 
zen Donostiako Miramar jauregian, EHUren Uda-
ko Ikastaroetan.  

Medikuntzako doktore eta Lege eta Auzitegiko 
Medikuntzan espezialista den Francisco Etxe-

zientzialari titular Francisco Ferrándiz Martín zu-
zendari izanik, Gogorak Kongresuaren antolake-
ta-lanetan parte hartu zuen, beste erakunde ba-
tzuekin batera. 

Kongresuaren helburuak bi ziren: munduko hain-
bat tokitan egin diren deshobiratze-prozesuak 
modu kritiko eta konparatuan aztertzea, eta Esta-
tuko eta Autonomia Erkidegoko memoria-politika 
publikoak azaltzea. 

Memoria Historikoaren egia argitzen eta ezagutarazten lagun-
tzeko asmoz, Gogorak biltzarrak eta dibulgazio-jardunaldiak an-
tolatzen ditu beste erakunde eta elkarte batzuekin batera. 

Memoria Historikoko proiektuak

“Gorpu deserosoak. 
Indarkeria masiboa, 
hobi komunak 
eta nekropolitika: 
gizarte-zientzien eta 
zientzia forentseen 
ikuspegietatik” 
Nazioarteko 
Kongresuaren 
hasiera-ekitaldia, 
EHUko Udako 
Ikastaroetan
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1. Memoriaren Eguna sustatu eta 
ospatzea.

2. Testigantzen ikus-entzunezko 
funtsa.

3. Biktimen eta gizartearen arteko 
mahai-inguruak eta elkarrizketak.

4. Memoriari egindako 
hezkuntza-ekarpenak.

Terrorismoaren biktimen legeek ezartzen duten denbora-espa-
rru berean kokatzen da Oraintsuko Memoria; hau da, 1960tik 
gaur arte.
ETAren adarren terrorismoa, GALen eta eskuin 
muturreko beste taldeen terrorismoa eta motiba-
zio politikoko testuinguruan eragindako giza esku-
bideen urraketak izandako denbora historikoak 
mugatzen du Oraintsuko Memoriaren aldia.

Indarkeria-gertaera horiek Oraintsuko Memoria-
ri buruzko aldian tratatzean bereizi egin behar 
dira denbora-tarte horretan egon diren testuin-
guru politiko ezberdinak: Francoren diktaduraren 
amaiera, trantsizioa eta demokraziaren hasiera. 

Oraintsuko Memoriako 
proiektuak

Pairatutakoaren testigantza 
pertsonala eskaintzea oso 

oinarri sendoa da iraganari 
aurre egitean etorkizunera 

begira jarduteko.
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Apurka-apurka egin behar 
da aurrera batzen gaituen 

horretan, bereizten 
gaituenaren gainetik; 

horixe da memoriaren 
politika publikoan 

defendatu beharreko 
irizpide estrategikoa.

Eg
ile

a:
 M

au
ro

 S
ar

av
ia



66



67

1. Memoriaren Eguna sustatu 
eta ospatzea

Urtero, azaroaren 10ean, Gogora institutuak indartu egiten du 
Memoriaren Egunak gizartean eta erakundeetan duen proiekzioa, 

iraganari buruzko hausnarketa kritiko eta partekatua egin dadin 
erakundeen eta gizartearen artean.

Memoriaren Egunak memoria-politika hori par-
tekatzeko ahalegina sinbolizatzen eta metatzen 
du. Pluralismoaren aitorpena oinarritzat hartuta, 
iraganari buruzko gutxieneko azterketa kritiko bat 
komunean jartzen saiatzen da, baita orainaldirako 
eta etorkizunerako bizikidetza lortzeko borondate 
eraikitzailea partekatzen ere.

Iraganari buruz, “inoiz ez gehiago” errepikatu ezin 
den horren gutxieneko edukia zehazten da me-
moria-politikan. Hartara, etorkizunera eta belau-
naldi berriengana ondorio bat proiektatzen du: in-
darkeriara jotzea ez da egokia gaur, ez da egokia 
izango bihar, eta ez zen egokia izan atzo.

Etorkizunari dagokionez, iraganean printzipio eta 
bide demokratikoen irmotasunaren eta sendota-
sunaren adierazgarri izan zen horri balioa ema-
ten dio, betiere bizikidetza lortzeko gizarte-arloko 
kohesioaren eta eraldaketaren tresnatzat hartuta 
printzipio eta bide horiek.

Gogora erakundeak azaroaren 10ean ospatzen du urtero 
Memoriaren Eguna. Iraganean egin eta, bidegabea izan zelako, 
errepikatu behar ez den horri buruzko pedagogia kritikoa eta 
partekatua sustatzea da kontua, baita bizikidetzarako balio 
garrantzitsua izan zelako sustatu behar den horri buruzkoa ere.

Oraintsuko Memoriako proiektuak
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Non: Doña Casilda parkean, Bilbon, Bizkaian.Non: Bilbon, Bizkaian.

1. Memoriaren Eguna sustatu eta ospatzea

Iñigo Urkullu lehendakaria izan zen buru 
Memoriaren Egunaren harira Bilboko Doña 
Casilda parkean egindako ekitaldian, Eusko 
Jaurlaritzako sailburuak lagun zituela. 

Lehendakariaren esanetan, Memoriaren 
Egunean “bi besoak” zabaldu behar zaizkie 
biktimei, haiei eta gizarteari eragindako bi-
degabeko sufrimendua aitortuz. Zentzu ho-
rretan, “anonimotasunetik” bakearekiko kon-
promisoa adierazi zuten pertsonak, bereziki, 
gogoratu nahi izan zituen, biktimen egia, jus-
tizia eta erreparazioa izateko eskubidearen 
eta aitorpenaren alde lanean jarraitzeko 
“eredu” diren aldetik.

2015eko Memoriaren Egunean, azaroaren 
10ean alegia, Urkullu lehendakaria Gogora 

Bertan, erakunde, alderdi politiko eta terro-
rismoaren biktimen elkarteetako ordezkariei 
eta eragile kultural nahiz sozialei aurkeztu zi-
tzaien Institutua. 

Ekitaldian, bi minutuko isilunea egin zuten 
biktimen omenez, eta Gogorako zuzenda-
ri Aintzane Ezenarrok eta Giza Eskubideen 
Elkarteen Foroko presidente María Eugenia 
Ramosek hitza hartu zuten.

20162015
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Non: Bilbon, Bizkaian. Non: Miramar jauregian, Donostian, Gipuzkoan. 

Oraintsuko Memoriako proiektuak

Kasu honetan, Gogora Institutuaren egoi-
tzan izan zen ekitaldia, eta gazteak izan zi-
ren protagonista; hasteko, bere garaian 
Adi-Adian programan parte hartu zuten 
hogei bat neska-mutikoren testigantzak 
aurkeztu ziren: hezkuntza-modulu horren 
helburua giza duintasuna, bizikidetza eta 
enpatia ikastea da, biktimen testigantzak 
ikasgeletan entzunda.

Lehendakariak bere hitzaldian gogoratu zue-

dago helbururik duintasuna, pertsona, bizi-
tza eta giza eskubideak baino balio handia-
goa duenik”.

Iñigo Urkullu lehendakaria izan zen buru Do-
nostiako Miramar jauregian izandako Eus-
ko Jaurlaritzaren Memoria Eguneko ekitaldi 
nagusian. Ekitaldi horretan, terrorismoaren 
eta indarkeriaren biktima izandako bost ala-
bak parte hartu zuten: Naiara Zamarreño, 
Ainara Olaciregui, Sandra Carrasco, Maider 
García Martín eta Jaione San Sebastián. Nes-
ka horiei guztiei haurtzaroa eta nerabezaroa 
lapurtu zizkieten, aita erailtzean. Bostak so-
lasean aritu dira euskal gizarteak Oraintsuko 
Memorian izan duen egitekoaren argi-ilunei 
buruz, eta hurrengo belaunaldiei memoria 
kritikoa transmititzeko moduari buruz.

2017 2018

2017ko Memoria 
Eguneko ekitaldiaren 
bideoa
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Testigantzak entzuteak 
sentsibilitate ezberdinak batzen 

laguntzen du.

2. Testigantzen 
ikus-entzunezko funtsa

Testigantza funtsezko tresna da, bereizten gaitue-
na beharrean batzen gaituena sustatzeko Orain-
tsuko Memoria bezalako testuinguruan, non 
konplexutasuna eta bereizketa diren nagusi. Tes-
tigantzak entzuteak sentsibilitate ezberdinak elka-
rrengana hurreratzen laguntzen du; isiluneak sor-
tzen ditu, gogoetarako baliagarriak, eta samurtu 
egiten ditu distantziak eta bereizketak. Bizitakoa-
ren eta sufritutakoaren testigantza humano eta 
pertsonalak duen gaitasunari eta legitimitateari 
esker, iraganari aurre egiteko eta etorkizunera 
begiratzeko oinarri sendoak sortzen dira.

Hala biktimen nola herritarren eskutik jasotzen 
ditugu testigantzak. Lekukotza horietan, jasan-
dako sufrimendua eta bidegabekeria azaleratzen 
dira, eta, halaber, zorigaizto larri horien artean, 
askatasuna, printzipio demokratikoak edo bizitza 
pertsonal, familiar edo sozial duina defendatzean 
bultzatutako balio positiboak islatzen dira.

Duela gutxi, zauritutako eta mehatxatutako bikti-
mengana ere zabaldu da programa. Testuinguru 
horretan, biktimen testigantzak jasotzen jarrai-
tzea da datozen urteetarako asmoa, haien hitzak 
gizarteko eta hezkuntzako hainbat eremutan eza-
gutu eta entzun daitezen.

Gogora Instituturako garrantzi berezia duten proiektuetako bat 
Oraintsuko Memoriari buruzko ikus-entzunezko funts publikoa 
sortzea da, ikus-entzunezko testigantzak biltzeko eta gordetzeko 
zentro espezializatua.

Oraintsuko Memoriako proiektuak
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3. Biktimen eta gizartearen arteko 
mahai-inguruak eta elkarrizketak

Sufritutakoaren testigantza pertsonala eskaintzea oso oinarri sendoa 
da iraganari aurre egitean etorkizunera begira jarduteko. 

Gogora erakundeak biktimen eta euren inguru-
nearen artean mahai-inguru eta elkarrizketa la-
saiak egiteko aukera ematen du. 

Testigantza guztiekin gertatzen den bezala, indar-
keriaren eta terrorismoaren biktimek bizi izan-
dako esperientziak entzutea oinarrizkoa da sen-
tsibilitate ezberdinak elkarrengana hurbiltzeko. 
Baina, gainera, testigantza baten zuzeneko adie-
razpenak berezko duen gaitasunari eta legitimi-

tateari atzeraelikatzeko ahalmena gehitzen zaio, 
eta horrek bertaratuen hausnarketak bateratzea 
ahalbidetzen du; izan ere, egoera beraren ikuspe-
gi poliedrikoak eskain baititzakete edo errealitate 

zuzeneko elkarrizketaren bitartez. Hartara, hain-
bat egoera hobeto uler daitezke, enpatia-senti-
mendua indartzen da eta sentsibilitateen arteko 
adostasunak lortzera irits daiteke etorkizunari au-
rre egiteko, iraganeko akatsak ahaztu gabe.

Oraintsuko Memoria denboran hurbil dauzkagun gertaerekin 
lotuta dago, oraindik presente dauden sufrimendu pertsonal 
eta familiarrekin, min sozial eta politikoekin. Biktimen testigantza 
bereziki garrantzitsua da hemen, berriro ere akats berdinak egin 
ez ditzagun.

Oraintsuko Memoriako proiektuak
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3. Biktimen eta gizartearen arteko mahai-inguruak eta elkarrizketak

Terrorismoaren, polizia-indarkeriaren eta 
frankismoaren biktimek euren bizipenak eta 
euren oinazea azaldu zuten ekitaldi publiko 
batean, Gogora Memoriaren, Bizikidetza-
ren eta Giza Eskubideen Institutuak Bilboko 
Areatzan jarritako karpa batean bildu ziren 
berrogeita hamar bat lagunen aurrean.

Dori Monasterio, ETAk eraildako Fermín Mo-
nasterio taxi-gidariaren alaba; Inés Núñez, 
polizia-ankerkeriaren biktima Francisco 
Núñezen alaba; Elena Bartolomé, Bases 
Autónomas taldeak eraildako Josu Muguru-
zaren alarguna; eta José Goikoetxea, ETAk 
eraildako Ertzaintzako sarjentu nagusiaren 
semea elkarrekin eseri ziren eta euren bizi-
tza errotik aldatu zuten indarkeria-ekintzei 
buruzko hausnarketak partekatu zituzten. 

Bilbon, elkarrizketarako eta entzuteko dina-
mika egituratu bat antolatu zen: “Memoria 
eraikiz: biktimak eta gizartearen arteko elka-
rrizketa”; 100 bat lagunek parte hartu zuten.

Zazpi laguneko 13 talde osatu ziren, tartean 
biktima bat eta moderatzailea zirela. Dinami-
karen helburua taldekide bakoitzak lau gai-
ri buruz zuen iritzia jasotzea zen: azken 80 
urteotan gertatu eta gogoratzen dituzten 
terrorismoarekin lotutako gertakariak, modu 
positiboan gogoratzen dituzten gertaerak, 
memoriak euren ustez zertarako balio duen 
eta zein izan beharko lukeen gizarteak belau-
naldi berriei transmititu beharreko mezuak.

Bilbo Bilbo
Noiz: 2016ko otsailean.

Jarduera: mahai-ingurua.

Noiz: 2016ko otsailean.

Jarduera: biktimen eta 
gizartearen arteko elkarrizketa.
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Oraintsuko Memoriako proiektuak

Bilboko bikario Angel Mari Unzueta modera-
tzaile zela, honako hauek bildu ziren mahaia-
ren inguruan: Mari Carmen Hernández, ETAk 
eraildako PPko zinegotzi Jesús Mari Pedro-
saren alarguna, eta Amaia Etxaniz, Batallón 
Vasco Español-ek eraildako Herri Batasuna-
ren jarraitzaile Ángel Etxanizen alaba. Haien 
bizipenak, dolua eta euren bizitza betiko 
markatu zuten indarkeria-ekintzen ondoren 
aurrera ateratzeko egindako ahalegina izan 
zituzten hizpide.

Memoriaren Plaza Tolosan egon zen bitar-
tean, etorkizuneko belaunaldiei memoria 
transmititzeari buruzko mahai-inguru bat 
antolatu zen. Andoitz Korta, ETAk eraildako 
Joxe Mari Korta enpresaburuaren semea; Pili 
Zabala, GALek bahitu, torturatu eta eraildako 
Joxi Zabalaren arreba; eta Iñaki García Arriza-
balaga, Comandos Autónomos Anticapitalis-
tas taldeak eraildako Juan Manuel Garcíaren 
semea elkarrekin egon ziren hausnarketan, 
lasaitasunez, eta euren bizipenak bertaratu-
tako guztiekin partekatu zituzten.

Durango Tolosa
Noiz: 2016ko martxoan.

Jarduera: mahai-ingurua.

Noiz: 2016ko martxoan.

Jarduera: mahai-ingurua.
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Noiz: 2016ko apirilean.

Jarduera: mahai-ingurua.

Noiz: 2016ko maiatzean.

Jarduera: mahai-ingurua.

3. Biktimen eta gizartearen arteko mahai-inguruak eta elkarrizketak

Marta Buesa, ETAk 2000. urtean erail zuen 
lehendakariorde izandako eta Arabako dipu-
tatu nagusi Fernando Buesaren alaba; eta 
Eva Barroso, Polizia Armatuak 1976ko mar-
txoaren 3an egindako tiroen ondorioz hilda-
ko bost langileetako baten, Romualdo Barro-
soren, arreba; euren bizipen pertsonalaren 
kontakizuna eskaini zieten bertaratutakoei, 
euren bizitza baldintzatu zuten indarkeria-e-
kintzek markatutako bizipena izanik.

Memoriaren Plazan Eibarko hainbat alka-
te bildu ziren: Mikel Larrañaga (1979-1983), 
Jesús Maria Agirre (1983-1987), Aurora Bas-
caran (1987-1993), Iñaki Arriola (1993-2008) 
eta Miguel de los Toyos, 2008az geroztik al-
kate dena; mahai-inguru batean, bakoitzak 
bere esperientziatik, udalerrian jasan zituz-
ten hainbat indarkeria-egoerak nola bizi izan 
zituzten azaldu zuten eta, bide batez, Eibarko 
memoria kolektiboa eratzen lagundu zuten.

Gasteiz Eibar
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Noiz: 2016ko ekainean.

Jarduera: biktimen eta gizartearen arteko 
elkarrizketa.

Noiz: 2016ko ekainean.

Jarduera: mahai-ingurua.

Oraintsuko Memoriako proiektuak

Elkarrizketarako eta entzuteko dinamika egi-
turatu bat egin zen lau galderaren inguruan, 
bideratzaileek laguntzarekin. 

110 lagunek parte hartu zuten 11 elkarrizke-
ta-mahaitan, biktimen eta herritarren artean 
bat egiteko, hausnartzeko eta eztabaidatze-
ko espazio bat sortzeko asmoz, baterako 
memoria eraikitzearren eta, horretarako, eu-
ren bizipenak eta esperientziak gizarteratu 
eta bildu zituzten, elkarrizketa plural batean 
oinarrituta.

Parte-hartzaileek gizartearen eta herritarren 
parte-hartze eta elkarrizketako prozesuak 
proposatu ahal izan zituzten memoria eraiki-
tzeko, eta oso modu positiboan balioetsi zu-
ten indarkeriaren biktimen bizipenak trans-
mititzeko espazioak sortzea. 

Memoriaren Plaza erakusketa ibiltaria Donos-
tian zegoela eta, mahai-inguru bat egin zen, 
Donostiako Oraintsuko Memoriari buruzkoa.

Eneko Goia, Juan Karlos Izagirre, Odón Elor-
za eta Xabier Albistur, Donostiako egungo 
eta iraganeko alkateek, Euskadin bizi izanda-
ko indarkeriaren eta mehatxuen urte latzez 
aritu ziren, bizipen pertsonalei eta besteren 
dramei buruzko memoria-ariketa eginez. 

Donostia Donostia

Mahai-inguruaren kronika: 
“Donostiako Oraintsuko 
Memoria” (Irekia)
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Arrasate
Noiz: 2016ko urrian.

Jarduera: testigantzak ikustea.

Noiz: 2016ko abenduan.

Jarduera: mahai-ingurua.

Zarautz

3. Biktimen eta gizartearen arteko mahai-inguruak eta elkarrizketak

Memoriaren Plaza Zarautzen zela, indarke-
riaren hiru biktimaren testigantza baliotsua 
ikusteko aukera izan zuten bisitariek.

Mikel Paredesek, frankismoaren biktima Jon 
Paredes zarauztarraren anaiak, bere testi-
gantza eskaini zuen, anaiaren fusilamendua-
ren zuzeneko lekuko izan zen aldetik. 

Arantza Oñederrak, GALek eraildako Ramón 
Oñederraren arrebak, bere bizipen traumati-
koa partekatu zuen.

Cristina Berazadik, ETAk 1976an erail zuen 
lehen zarauztar Ángel Berazadiren alabak, 
bere aita gogoratu zuen, haren ohiturak eta 
bahituta igaro zituen 18 egunak.

Sandra Carrasco eta Olatz Etxabe arrasa-
tearrek bertaratutako guztien aurrean par-
tekatu zituzten, gorrotorik gabe, beren aiten 
galera biolentoaren oroitzapenak: PSEko zi-
negotzi Isaías Carrasco eta Iñaki Etxabe os-
talaria; lehena ETAk erail zuen 2008. urtean 
eta bigarrena Batallón Vasco Español taldeak 
1975. urtean.

Udalbatzako kide ugari bertaratu ziren eki-
taldira, baita ere alkate izandako batzuk (EH 
Bilduko Inazio Azkarragaurizar eta ANVko Ino 
Galparsoro), PSEko ordezkariak, PPko lege-
biltzarkide Carmelo Barrio, eta indarkeriaren 
beste zenbait biktima.
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Noiz: 2016ko martxoan.

Jarduera: testigantza-bideoa eta mahai-in-
gurua.

Noiz: 2017ko irailean.

Jarduera: mahai-ingurua.

Getxo Portugalete

Oraintsuko Memoriako proiektuak

Jordi Lidón bere familiaren sentimendu eta 
hausnarketen bozeramaile izan zen. Bere 
aita, José María Lidón, Bizkaiko Auzitegiko 
magistratua eta Deustuko Unibertsitateko 
irakaslea zena, ETAk erail zuen, 2001eko aza-
roaren 7an.

Memoriaren Plaza Getxon zegoenean, bikti-
men mahai-inguru bat ere antolatu zen; ber-
tan, Carmen Galdeano, Alex Moreno, Jaione 
San Sebastián eta Pedro Román izan ziren 
parte-hartzaile.

Nerea Barrios, Iván Ramos eta Fermín Pérez 
Elexpe portugaletetarrek Memoriaren Pla-
zaren espazioan aurkeztu zuten beren tes-
tigantza, erakusketa ibiltaria udalerrian izan 
zen bitartean.

Askotariko indarkeriaren biktimek lehen aldiz 
hitz egin zuten beren bizipen pertsonalei bu-
ruz, eta bizikidetzaren gaineko hausnarketak 
aurkezteaz gain, ekarpenak ere egin zizkio-
ten gaiari. 

Getxon José María Lidónen 
omenez egindako ekitaldia 
jasotzen duen bideoa. 
Bertaratutako jendeak ere 
parte hartu zuen ekitaldi 
hartan.
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3. Biktimen eta gizartearen arteko elkarrizketak eta mahai-inguruak

Carmen Torresek, Inés Núñezek eta Nerea 
Barriosek testigantza pertsonalak eskaini zi-
tuzten, terrorismoaren eta indarkeriaren bik-
tima diren aldetik. 

Carmen Torresek lehen aldiz hitz egin zuen 
Memoriaren Plazako espazioan bere senarra-
ren hilketari buruz; José María Portell kazeta-
ria zuen senarra, eta ETAk hildako lehen ka-
zetaria izan zen 1978. urtean. Harekin batera 
egon zen Inés Núñez, 1977an poliziaren legez 
kanpoko indarkeriaren ondorioz hildako Fran-
cisco Núñezen alaba, baita Nerea Barrios ere, 
Santurtzin jatetxe baten jabe zen eta ETAk 
1988an erail zuen José Luis Barriosen alaba.

Maider García, María Isabel González, María 
Ángeles Martínez eta Alberto Muñagorri 
lehen aldiz mintzatu ziren jendaurrean eu-
ren bizipen mingarri eta traumatikoenari bu-
ruz, Memoriaren Plazaren Irungo espazioan 
antolatu zen mahai-inguruan.

Maider Garcíak 5 urte baino ez zituen GALek 
bere aita Juan Carlos García Goena erail zue-
nean, eta hiru alabetan zaharrena da; María 
Isabel González, berriz, legez kanpoko po-
lizia-indarkeriaren biktima izandako Alber-
to Soliñoren alarguna da –kalez jantzitako 
guardia zibil batek erail zuen–; María Ángeles 
Martínez Irungo Udaleko zinegotzi Julio Martí-
nezen alaba da, eta berak 18 urte zituela erail 
zuen ETAk aita; Alberto Muñagorri ETAren 
bonba batek zauritu zuen 15 urte zituela.

Sestao Irun
Noiz: 2017ko azaroan.

Jarduera: mahai-ingurua.

Noiz: 2018ko urtarrilean.

Jarduera: mahai-ingurua.



Oraintsuko Memoriako proiektuak

Memoriaren Plaza erakusketa Galdakaon 
zegoela, mahai-inguru bat antolatu zen, 
eta terrorismoaren eta indarkeriaren bik-
timek parte hartu zuten, gizarteak bikti-
ma horiek bizi izandako sufrimenduaren 
berri izateko. Topaketa horretan, hala-
ber, herritarrek biktimekiko elkartasuna 
adierazi ahal izan zuten. 

Memoriaren Plaza erakusketa Deustuko 
Unibertsitatean egon zenean, Unibertsi-
tateko ikasle diren biktimen eta gizartea-
ren arteko elkarrizketa bat antolatu zen, 
eta parte-hartzaileek gure oraintsuko 
historiari buruz eta euskal gizartean aldi 
horretan bete duen eginkizunari buruz 
hausnartu ahal izan zuten; ekitaldiaren 
izenburua: “Memoriaren pedagogia kriti-
koa. Euskal gizartea, Argi-ilunak”. 200 bat 
lagunek parte hartu zuten ekimenean, eta 
horietatik ehundik gora Deustuko Uniber-
tsitateko ikasleak izan ziren. Parte-hartzai-
leek terrorismoaren eta indarkeriaren bik-
timen testigantza lehen pertsonan entzun 
ahal izan zuten, eta gaiari buruzko euren 
memoria haiekin partekatu.

Beasaingo Memoriaren Plazan terro-
rismoaren biktimak eta bestelako in-
darkeriaren biktimak elkartu ziren. 
Aintzane Ezenarrok aurkeztu zuen 
ekitaldia, eta Beasaingo alkate Aitor Al-
dasoro ez ezik, udalbatzako kideak eta 
herritarrak ere izan ziren bertan.

Biktimek bere bizipenak azaldu zituz-
ten eta bizikidetzari buruz hitz egin 
zuten, baita sufrimenduaren inguruan 
dagoen isiltasuna urratzeko moduei 
buruz ere.

Galdakao
Deustuko 
UnibertsitateaBeasain

Noiz: 2018ko maiatzean.

Jarduera: mahai-ingurua.

Noiz: Azaroaren 8an.

Jarduera: biktimen eta gizartearen 
arteko elkarrizketa.

Noiz: 2018ko apirilean.

Jarduera: mahai-ingurua.
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4. Memoriari egindako 
hezkuntza-ekarpenak

Ekimenak Hezkuntza Sailarekin, Giza Eskubideen, Bizikidetzaren 
eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiarekin, Euskadiko Eskola 

Kontseiluarekin, Gizalegez Akordioa sinatu dutenekin eta 
hezkuntza-agenteekin koordinatuta gauzatzen dira.

Ikuspuntu horretatik, plan honek elkarri lotuta 
dauden hiru proiektu zehatz garatzen ditu: lehen-
dabizi, memoriaren gaitasun didaktikoa sustatzea 
bere dimentsio historikoaren ikuspuntutik. Ho-
rretarako, txertatu ditugu, jada, eduki horiek Eus-
kadiko hezkuntza-curriculumean (bai memoria 
historikoari buruzkoak, bai oraintsuko memoria-
ri buruzkoak), eta 2018-2019 ikasturtean ETAren 
historia eta testuingurua lantzeko proposamena 
ere prestatzen ari da, esperientzia pilotu moduan: 
“Herenegun” proposamena. 

Bigarrenik, memoriaren hezkuntza-gaitasuna bul-
tzatzen jarraitzen dugu bere dimentsio etikotik 
erreparatuta. Adi-adian programaren esperien-
tziaz gain, Memoriaren Plaza erakusketen espa-
rruan hezkuntza-mintegiak egiten dira, eta Go-
goraren ikus-entzunezko funtsaren baliabideak 
ikastetxeei eta unibertsitateei eskaini zaizkie.

Memoriari buruzko hausnarketa kritikoak asmo pedagogiko 
garbia dauka: iraganean jazo den eta sekula errepikatu behar ez 
dena gogoratzea, eta, era berean, gizarteari egiten dion onagatik 
sustatu beharrekoa dena gogoratzea. Horrek guztiak proiekzio 
zuzena dauka hezkuntzan. Hori dela eta, hezkuntza eremu 
estrategikoa da Gogorarentzat.

Oraintsuko Memoriako proiektuak
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4. Memoriari egindako hezkuntza-ekarpenak

Azaroaren 5ean, Deustuko Unibertsitatera iri-
tsi zen erakusketa, eta, aste horretan bertan, 
“Biktimen eta gizartearen arteko elkarrizketa” 
izan zen erakusketa-espazioan, non 200 per-
tsonak hartu zuten parte, gure oraintsuko 
iraganaren gaineko hausnarketa kritikoa egi-
teko. Erakusketaren formatu berri eta mol-
daerrazago honekin, beste fase bati ekin zaio; 
horrela, udalerri txikiek protagonismo handia-
goa izango dute. Memoriaren Plazaren karpa 
handia Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hi-
riburuetan eta udalerri nagusietan ipini ondo-
ren, hemendik aurrera herri txikiagoetan ere 
ikusi ahal izango da erakusketa.  

Eusko Jaurlaritzak eta hiru euskal unibertsita-
teek bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan 
duten konpromisoaren ondorioz, Memoriaren 
Plaza unibertsitate guztietara joango da. Lehen
-lehenik, Mondragon Unibertsitatearen Goi
-mailako Eskola Politeknikoan egon zen ikusgai.

2018ko maiatzean, erakusketa bi astez egon 
zen Mondragon Unibertsitatearen Eskola Po-
liteknikoaren 7. eraikineko atondoan. Bi aste 
horietan, ikasleei zuzendutako mintegiak egin 
ziren, “60 minutu memoriarako eta enpatiara-
ko” izenburupean. 

Jarduera: erakusketa-espazioa.

Hartzaileak: unibertsitate-eremuko jendea.

Lekua: Mondragon Unibertsitatearen 
Arrasateko Goi-mailako    
Eskola Politeknikoa.

Jarduera: erakusketa-espazioa.

Hartzaileak: unibertsitate-eremuko jendea.

Lekua: Deustuko Unibertsitateko   
Bilboko campuseko Auditoriumeko  
klaustroa.

Memoriaren Plaza, unibertsitatean



Oraintsuko Memoriako proiektuak

“Herenegun!” unitate didaktikoan, Oraintsuko 
Memoria deituriko aldia (1960-2018) lantzen 
da. Ekimenaren helburu nagusia da ikasleei 
Euskadiko oraintsuko historian izan den aldi 
gatazkatsu eta biolentoa ulertzen laguntzea. 
Horrez gain, baliabideak ere eskaini nahi diz-
kie ikasleei, beren buruari galdetzeko zergatik 
eta nola jazo ziren iraganeko gertakariak eta 
orainaldiari nola eragiten dioten, eta eran-
tzunak bilatzeko. Memoria Historikoari eta 
Oraintsuko Memoriari buruzko hausnarketak 
dimentsio etiko nabaria dute, baina, hezkun-
tzaren ikuspegitik begiratuta, dimentsio histo-
rikoa ere baduela ukaezina da, eta dimentsio 
hori adierazi egin behar da. Ez dira dimentsio 
bakanduak; aitzitik, elkarrekin lotuta daude 
eta elkarren osagarri dira.

Momentu honetan, ekarpenak jaso eta gehi-
tzeko fasean dago. 

Herenegun!
Jarduera: hezkuntza-modulua.

Hartzaileak: DBHko 4. mailako eta 
Batxilergoko 2. mailako ikasleak.

2019ko martxoaren 21etik 29ra UPV-EHUko 
Gipuzkoako campusean egon da zabalik era-
kusketa. Memoriaren Plaza erakusketa eus-
kal unibertsitateen campusetara eramateko 
ekimena Eusko Jaurlaritzaren eta hiru euskal 
unibertsitateen artean adostutako akordioe-
tako bat da, unibertsitatearen baitan, giza es-
kubideen eta bizikidetzaren arloko hezkun-
tza jarduerak bultzatzeko eta dinamizatzeko 
helburua duena.

Jarduera: erakusketa-espazioa.

Hartzaileak: unibertsitate-eremuko jendea.

Lekua: Euskal Herriko Unibertsitatearen 
Donostiako campuseko Carlos Santamaría 
Zentroa.




