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banatzeko egitaraua hedatzea edo ospitaleetan zaintzapeko unitateetan dauden
pertsonek bizi dituzten baldintzak berrikustea... (ikus kapitulu honen 1.1.1. idatz-
zatia).

Elkarteekiko harreman honek, halaber, batzuetan horiek dituzten arazoak aztertzeko
balio izan du: lana egiteko aurkitzen dituzten zailtasunak, beraien artean koordinazio
mekanismoak ezartzeko edo lankidetzarako bideak ezartzeko, egitarau horiei jarraipena
emateko, erakundeekin bilgunean diren esparruak eraikitzeko... dituzten eragozpenak.
Esan behar da aurreko txostenetan Arartekoak landu dituela arazo eta gai horiek, eta
horiei buruzko proposamenak egin edo ekimen batzuk lehenetsi dituela: dirulaguntzetan
urteko muga hori gainditzea, erakundea-elkarteak foro bateratuak ezartzea, esaterako
inmigranteen gizarte integraziorako Foroarekin egin den bezala, edo Bolondresei buruzko
Legean... (ikus, adibidez, 1997 eta 1998 urteetako txostenen atal hau berau).

Erakundeen eskuordeen eta gizarte zibil antolatuaren erlazioa eta lankidetza
errazteko ildo horretatik, esan behar da Arartekoaren esku-hartzeak ez duela beti nahi
izan den helburua eskuratu. Taldeekiko harremanei buruzko atal hau bukatzeko, aurten
berariazko garrantzia izan duen kasu jakin bat aipatu nahi dut, oraindik ere era egokian
konpondu gabe dagoena alegia.

1998ko abenduaren 3tik aurrera, lehen bilera egin zen egunetik, Arartekoak
beti izan du erantzun positiboa Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Elkarteak egin
dizkion eskabide guztietan. Egin diren bilera horiei esker talde horren eskariak entzun
eta bildu ditugu, eta aldi berean gure solidaritatea eta Arartekoaren erakundean gai
horretan duen jarreraren berri eman diegu.

1999ko apirilaren 21eko bileran Terrorismoaren Biktimen Elkartearen ordezkariek
Arartekoari eskatu zioten Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordearekin artekaritza
lanak egin zitzan. Arartekoaren erakundearen laguntza eskatu zuten, batzorde horretan
onartzeko moduko baldintzetan presentzia izateko formula bilatzearren.

Irailaren 10ean, behar ziren kudeaketak egin ondoren, Donostian eta Arartekoa
bertan zegoela, helburu horretarako bilera egin zen eta bertan talde horren eta Euskal
Legebiltzarraren ordezkariak izan ziren. Bada, bilera horretan Legebiltzarreko Giza
Eskubideen Batzordeko buruak iragarri zuen hala talde horrek nola Arartekoak
batzordearen deia jasoko zutela nork bere iritziak azaltzeko. Iragarri ziren agerraldi horiek
ez dira oraindik gertatu; Terrorismoaren Biktimen Elkartearen kasuan, ez dituztelako
bidezkotzat jo planteatu ziren baldintzak, eta horrela adierazi dute jendaurrean; Arartekoari
dagokionez, ez zaiolako deirik egin.

Beraz, txosten hau aprobetxatu nahi dut bertan azaltzeko, nahiz eta idatziz eta
labur izan, ondoko hauek:

• talde horrek adierazi dituen sentimenduak eta eskariak;
• Arartekoak horiekiko duen jarrera;
• Arartekoak Batzordearen agerraldian azaltzeko gertutu zituen hausnarketa eta

iradokizunak.

Terrorismoaren biktimak: jende orok ahaztu dituen pertsonak

Inolako dudarik gabe, biktimak izan daitezke beren sentimenduak eta eskariak
ondoen azaltzeko gai direnak. Beraiek eskatuta kudeaketaren batzuk egin ditut horien
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presentzia bideratzearen ondoreetarako. Legebiltzar honek ahaleginak eta bi egin behar
ditu eta eragozpen guztiak gainditu biktima horiek hemen eroso egon daitezen, horien
ahotsa entzun dadin, zuzenean, euskal gizarteko legezko eskuordeek esan behar dutena
entzun dezaten. Ezin da egon inor edo ezer hori eragotziko duenik.

Beraz, nire xedea ez da horiek ordeztea. Bai, ordea, horien eskarien oihartzun
izan, igorri dizkidaten idazkietan azaltzen dituztenak, beraiekin egin ditugun bilkura eta
bileretan jakinarazi dizkidatenak.

Zer sentitzen dute biktimek? Zer salatzen dute? Zer lortu edo ekidin nahi dute? Zer
eskuratu nahi dute?

Terrorismoaren biktimek ahanztura nabarmentzen dute, bazter utzi dituztela, ez
diotela jaramonik egiten, eta berriz ere biktima bihurtzearen beldur dira: lehen, terrorearen
biktima; gero, bakearen biktimak.

Gure ardurarik eza salatzen dute, gizartearen atal handi batena alegia, gizartean
garrantzia duten arlo batzuena: hiltzaileei ez zaiela inoiz eskatu egin dituzten hilketak
aintzatesteko, terroristek inoiz ez dutela onartu oker jardun dutela, pairatu duten askatasun
falta eta izua ezkutatzea.

Aintzatespen morala, soziala, politikoa

Eta oinarrizkoa den zerbait eskatzen dute “gertatu denaren aintzatespen morala,
soziala eta politikoa, bakearen oinarri izan dadin”. Hori da egiten dituzten proposamen
edo aldarrikapen guztien funtsa: egia jakitea, inolako anbiguetaterik gabe, hizkuntz
trikimailurik gabe, ausart jokatuz, autokritika aplikatuz; euskal gizarteak, bere eskuordeak
aitzindari direla, onar dezala terrorismoa beti dela zentzugabea, denbora eta tokia gora-
behera; beti dela antzua, eta perbertsioa baino ez dela; ez daitezela abantaila politikoak
lortu egin diren krimen horien pentzutan.

Giza Eskubideen Batzordeari dagokionez, dauzkaten erreibindikazio eta
protagonismoa babestu ezinik daude, eta minduta “ez duelako inoiz beraiekiko
ardurarik izan eta bai, ordea, hiltzaile eta horien laguntzaileekikoa”. Uste dute ez
dela bidezkoa bertan indarkeria kondenatzen ez duten kideak egotea. Berariazko
ponentzia eskatu dute, eta gauzei benetan duten izenaren bidez deitzea: terrorismoaren
biktimak.

Bada, hauek dira dituzten sentimenduak eta hauek dira bere hitzak, nik begirune
osoz transmititu ditudanak.

Biktimen “ondoan” eta “alde”

Arartekoak indarkeriaren eta terrorismoaren biktimei dagokienean duen jarrera
beti izan da pertsona horiei erabateko laguntza eskaintzea, inolako dudarik gabekoa,
eta horrela adierazi du behin eta berriz bere egintza guztietan -unerik mingarri eta
gogorrenetan lagunduz- eta jendaurrean egin dituen adierazpen eta jarreretan.

Honen adibide argia izan daitezke Herriaren Defendatzaileen Koordinaziorako X.
Jardunaldietan (Bartzelona, 1995eko urria) defendatu nituen proposamenak. Jardunaldi
horietan, nire lehenengokoak zirenak, nire ardura jakinarazi nien gainerako
defendatzaileei “Tolerantzia euskal gizartean” txostenean. Bertan argi adierazi nuen
beharrezkoa zela “gure erantzukizunei ikuspegi bakarretik eustea: biktimaren
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defentsa. Gure jarrerak -esan nuen - beti izan behar du argi eta garbi biktimaren
aldekoa, hori nor den gora-behera. Hori da gure herrian bakea eraikitzen laguntzeko
dugun bide bakarra.”

Une jakin hartan Euskadik bizi zuen egoera zehatzaren azterketatik abiatuta
defendatzaile guztiei proposamen batzuk egin nizkien. Defendatzaileek horietariko bat
bakearen kulturan laguntzeko onetsi zuten, eta horretan esaten zen berariaz zaindu
behar dela ondokoa: “Indarkeria eta terrorismoaren biktimak maila material eta
moralean ordaintzea, horren jatorria gora-behera.”

Bada, biktimei arreta emateko lehentasunaren ildo hori bera Koordinaziorako XIII.
Jardunaldietan herri defendatzaileek batera onetsi zuten Adierazpenean islatu zen
(Kanariar Uharteak, 1998ko urria), kasu honetan ETAk iragarri zuen su-eten mugagabeak
ireki zituen itxaropenekin. Bada, orduan ondokoa adierazi genuen jendaurrean:

“Guztiok, lehentasun osoz eta beste ezeri ekin aurretik, terrorismoaren biktimak
eta horien familiak aintzatetsi behar ditugu, eta horien sakrifizioa bakeratzerako
pizgarririk onena izan dadila. Beharrezkoa da era guztietako satisfazio moralak
bideratzea, eta era guztietako ordainak mina jaso duten eta nahitaez horien
ordaina behar dutenentzat.”

Ideia horiek Legebiltzarreko Osoko Bilkuran adierazi nituen nire azken agerraldian,
1999ko ekainaren 29koan, erakundearen urteko txostena aurkeztu nuenean. Eta ondoko
hau gehitu nuen: “Giza eskubideen bermerako erakunde honen titularra naizen
ginoan, zuekin batera ideia bat inposatzeko egiten diren heriotza bortiz guztiak
kondenatzeko dudarik gabeko beharrizan morala sentitzen dut. Horrexegatik
adierazten dut biktimekiko nire elkartasunik zintzoena: hil dituzten pertsonen
familiakoei eta lagunei”.

Giza eskubideekiko konpromiso etiko eta defentsatik abiatuta jarrera bakarra onar
dezaket: biktimen ondoan egotea, eta horien alde, lehentasun osoa ematea, laguntza
osoa.

Moral gaixoa duen gizartearen biktima bikoitzak

Jakitun egon behar dugu gure herrian biktimek sarritan bi aldiz pairatu behar izan
dutela zigor hori. Terroristek eragin dieten kalteari beste bat batu zaio, agian sakonagokoa
eta mingarriagoa, eta neurri batean edo bestean horren errudun gizarte osoa da. Gizarteak
eragin dien min erantsiaz ari naiz:

• biktimei buruzko isiltasunagatik;
• esan behar dituztenak entzuteko eta pairamen hori konpartitzeko interesik eza;
• “zerbait egingo zuen” esaldi zitalarekin hamaika aldiz formulatzen den zigorra

merezi izatearen ustezko susmoak hor daudelako;
• isolamendua eta beldurragatik: ustezko beste biktima bat bezala identifikatua izateko

beldurra, galtzaileekin identifikatua izateko beldurra;
• ezkutatzeagatik eta beste alde batera begiratzeagatik (eguneroko bizitza ia aldatu

ez duten hilketak);
• helburu faltsuetarako biktimen sufrimendua erabiltzeagatik;
• zigor justizia sistema zurrunegia edukitzeagatik, biktimari, protagonismoa ezezik,

informazioa eta abar ukatzen dizkiona.



115GIZA ESKUBIDEEKIKO ERRESPETUA SENDOTZEN DUEN KULTURA

Denok ezagutzen ditugu, zuzenean, minaren gainean mina eragiten duten jarrera
horien adibideak eta biktima askorentzat benetan pairatu ezinak izan direnak, eta askotan
ihes egin behar izan dute, ezkutatu, auzoz, udalerriz edo herriz aldatu.

Ez da gurea horrelakorik gertatzen den herri bakarra, baina horrek ez du ezer
bidezkotzen. Gizarte honetan indarkeria egon den urte hauetan hedatu den gaixo moral
eta baloreen okertzearen froga argia dira, hogeita hamar urtetan terrorismoa pairatu
ondoren alegia. Urte horietan guztietan ETA Euskadiko gune publikoaren ardatza izan
da. Urte askotan, lehia benetan odoltsu eta makabroan, BVE, Triple A eta GAL bezalako
erakundeen laguntza izan zuen. Gaur egun biktimek gure memoria erkidea osatzeko
aukera eskaintzen digute.

Helburu politikoetarako indarkeria erabiltzeak eta nazio identitatea, edo besterik
ezean talde identitatea, jasotzeko elementu bezala indarkeriaren erreferentea luzaroan
erabiltzeak giza eskubideen erlatibizazio larria eragin du. Gure euskal gizarte honetan
hiritarkideen asasinatuak edo bahiketak egiteko, bidezkotzeko edo laguntzeko arrazoiak
aurkitu dituztenek ez dute kontuan hartu giza eskubide horien balio unibertsala. Eskubide
horiek beren buruentzat eskatzen dituzte, baina ukatu egiten dizkiete beste batzuei.
Pertsonen gainetik egon daitezkeen aberriak, idealak, kausak, funtsezkoak edo absolutuak,
imajinatzen dira eta horien alde zilegi litzateke pertsona horien eskubideak zanpatzea,
horien gainetik igarotzea.

Halaber, eta kasu honetan ere gure gizartean, Estatuko aparatuetatik terrorismoaren
aurka egiteko arma berberak erabiltzea bidezkotu dutenek ere, ez dute giza eskubideen
balio unibertsala onartu. Ustezko eragingarritasunean oinarritzen diren arrazoiengatik
berez okerrekoak diren bitartekoak erabili ziren, bahiketa, tortura eta asasinatua bezalako
krimenak. Eta urteek aurrera egin ahala batzuek ahalegina egin dute “testuinguruagatik”
bidezkotzeko, atentatuen gorakadaren aitzakia, agintari frantziarrek “santutegia” egotea
bideratzen zuelako eta pasibitatez jokatzen zutelako, eta abar.

Egia gaiztakeriaren aurka

Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Taldeak oso ondo esan duen bezala:
“Gertatu denaren egia ezagutu behar da”.

“Egiak aske bihurtuko zaituzte”, duela 2000 urte esan zen esaldia gure kulturaren
funtsezko atala da. Egiak min egiten du, baina baita askatu ere. Eta asko eta asko dira
hausnartu dutenak eta gure gizartean egia jendaurrera azaltzearen beharrizana
azpimarratu dutenak, indarkeriak lortu duen galbideratze narratiboa gainditzeko era
bakarra izan daitekeelako: hizkuntza ezagutzeko gaitz bihurtu arte aldarazi duelako,
hiltzaileak eta biktimak nahasian ematen dituenak; moral bikoitza praktikatzen duena,
protagonistaren arabera egintzak desberdin neurtzen direlako; balio gehiago eta gutxiago
duten bizitzak daudela uste duelako eta beren beregi biktimenak direlako mespreza
daitezkeenak; eta kalterik handienak eragiteko ahalmena dutenei egiten diona jaramon
eta ez, arrazoiz beteta egon arren, kalterik eragiteko gai ez direnei...

Primo Levi-k ere, nazien kontzentrazio zelaietan egin zituen urteetako pairamenak
ematen duen aginte moralez jantzita, oso zehatz esaten digu biktimak eta horiek
hiltzaileen artean konfunditzea “gaixotasun morala da, keinu estetiko hutsa edo
konplizitate adierazkari iluna; eta, batez ere, egia ukatzen dutenei egiten zaien
mesede itzela”.
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Munduko toki batzuetan gizartearen memoriaren eraikuntza berria Egiaren
Batzordeen bidez taxutu da, adiskidetasuna lortzeko beharrezko urrats bezala. Adibidez,
Hego Afrikako Egiaren eta Adiskidantzaren Batzordea ondoko helburu hauek lortzeko
eratu zen:

• biktimei eskubide zibilak eta giza eskubideak itzultzea.
• Ordena morala berriz ezartzea.
• Egia bilatzea, idatziz erregistratzea eta herri iritziari horren berri ematea.
• Giza eskubideen eta Legearen agintea begirunez zaintzeko kultura sortzea.
• Iragan lotsagarri hori berriz ez gertatzeko bideak jartzea.

Eta El Salvadorren, UNOren Egiaren Batzordeak adierazi zuen egia ezagutzeko
gogoaren ziurtasuna bera aurrepausua dela, “adiskidantza lortzeko pedagogia”. Eta egin
zuen txostenean horretara iristeko beharrezko baldintzatzat identifikatu zituen “barnera
begiratzea”, errudunak zigortzea eta biktima eta horien familiei ordaina ematea.

Beraz, gertatu den hori gizarte mailan aintzatestea bakearen oinarri da. Aintzatespen
horretara heltzeko prozedurak hainbeste dira. Esparru horretan, gure herrian Justizia
Administrazioak funtzio garrantzitsua izan dezake. Baina hau ez da biktimekin zorrean
daukagun bakarra.

Hitza, arreta, barkamen eskea eta ordaina: betetzeke dauden eskubideak

Halaber, hitz egiteko, aintzatetsiak izateko, barkamen eskea eta ordaina jasotzeko
eskubideak dituzte.

Biktima guztiak -beraien nortasuna gora-behera eta biktimak zergatik diren kontuan
hartu gabe- eskubide horien subjektu dira. Kasu honetan arduratu behar gaituen arazoa
eskubide horiek nork bermatu behar dituen eta nola bermatuko diren jakitea da.

Demokraziaren berezko etika eta legezko indarrarekin zilegi da biktima horiek
eragin dituztenei, gizarteratzerakoan, eragin duten gaitz horretatik urruntzeko eskatzea
eta horrek kaltetu dituzten pertsona horiekiko hurbilketa, besterik ezean objektiboa,
ekarriko luke. Aldi berean, gizarteak sorospidez eta elkartasunez jardun eta arestiko
horien erantzun-ezak uzten dituen atalak bete behar ditu. Terrorismoaren Biktimekiko
Solidaritateari buruzko urriaren 8ko Legean, oraintsu onetsi den horretan, hori egin
nahi da esparru batzuetan eta, era oso zehatzean, maila ekonomikoan. Euskal gizarteak,
bere Administrazioak, bere Legebiltzarrak, berariaz egin beharko dute gauza bera maila
moral eta sozialean. Kasua ez da biktimak eragin dituztenei dagozkien erantzukizunak
lausotzea, gizarteak biktima horiekin duen aintzatespena eta elkartasuna adieraztea baizik.

R. Mate-k hau esan du: “Garrantzitsuena zorra aintzatestea da, pairatu diren
bidegabeko egintza horiei buruzko galderak, hiltzaileari ezezik, pairamen horren
gainean eraikiko den gizarteari ere zuzenduko zaizkion erruen serietatea”.

Gaur biktimek beste aukera bat eskaintzen digute: betetzeke dauden eskubide horiek
aintzatestea eta eragin zaizkien bidegabekeria horiek konpontzea.

Zer egin eta zer ekidin

Gutariko bakoitzak ere, nork bere konpromisoarekin eta erakundeek dagozkien
erantzukizunarekin, zer egin eta, aldi berean, zer ekidin planteatu behar du.
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Iradokizun batzuk egin nahi ditut, nire aburuz Legebiltzar honek, Euskal Herriko
gizartearen herri borondatearen goreneko eskuorde moduan, egin behar duen eta ekidin
behar duenari buruzkoak. Nire iradokizunak hauek dira:

• Gizarte zibilizatua eta zuzenbideko Estatu baten euskarriak diren oinarri humanistak
era eraginkorrean aldarrikatzea eta defendatzea, horrekin gizakiaren bizitzaren balio
osoa berreskuratzeko. Ordea, “a posteriori” terrorismoa bidezkoa dela esateko
ahalegin guztiei uko egitea, eta bizitza truke moneta bezala erabiltzekoei, kontrako
alderdietako terrorismoen oreka edo ekidistantziagatiko erantzukizunak bidezkotzeko
edo indargabetzekoei. Arestian adierazi den Terrorismoaren Biktimekiko
Solidaritateari buruzko Legeak, bere zioen azalpenean, hau esan du: “Biktimentzat
dagoen ordain bakarra indarkeria behin betiko ezabatzea izan daiteke.
Terrorearen drama euren buruetan pairatu dutenek eskatzen digute intolerantzia,
bereizkeria eta beldurra inoiz ez izatea hitza eta arrazoiaren ordezko”.

• Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimei Legebiltzar honi eskatu dioten
aintzatespena eta lehentasuna ematea, horien presentzia eta ahotsa bideratuz.

• Biktimei dagozkien eskubideen betearazpen erreala eskatzea: justizia, egia jakitea,
ordaina jasotzea. Ordea, amnesia ahalegin guztiei gaitziriztea; biktima eta biktima
eragileak ez nahastea; horien erantzukizuna aintzatetsi arteko itxarote pasiboa
edota horri barkatzeko aktiboki eskatzea ekiditea; eta gezurra eta infamia ez
errepikatzea

• Biktimei barkamena eskatzea, hala mina minaren gainean eragin ditzaketen egintza
edo omisioengatiko erantzukizun propioengatik nola, sorospidez eta era solidarioan,
barkamenik eskatzen ez duenagatik eta gizarte osoagatik.

• Hurbilketa, elkarrizketa, adiskidantza eta akordioa sustatzea. Ordea, antagonismoa
ekiditea, gorrotoa, aniztasuna ez onartzea...

Adiskidantza zeinuak

Gure herriko jaietan terrorismoak hil dituen bertako seme-alaba guztien argazkiak
edo izenak begirunez ikusteko aukera izango dugunean, “Gogoan zaitugu” esaldiarekin...
Udalen Osoko Bilkurek seme-alaba kuttun izendatzen dituztenean, plaza bati horien
izena ematen zaionean, edo horien oroimenezko egintzak antolatuko dituztenean...
Hori guztia zilegi eta ohikoa den egunean jakingo dugu gure gizarteak berriz ere arnasa
hartzen duela eta zauriak orbaintzen ari direla. Baina ezinezkoa da orbaintzea kontrakoa
gertatzen den bitartean: oroimenak eta gogoetak asasinatuaren erantzukizunentzat edo
horien laguntzaileentzat diren bitartean eta erasotzaileen laudoriorako egintzak eta mezuak
jarraitzen dutenean. Zauri bat beste zauri baten gainean. Nik baino argiago adierazten
dute biktimek beraiek: “Ezin dugu jasan hil dutenek edo hiltzen lagundu dutenek
horrekin harro egotea, krimen horiek ekintza heroikotzat jotzea eta gure hiltzaileei
heroe deitzea”.

Indarkeriagatik bananduta egon diren gizarte askok adiskidantzara arte jorratu
duten bide luze eta zailean zeinu, tresna, aintzatespen eta elkartasun adierazpen asko
erabili dira: egiaren batzordeak; orriak zuriz dituzten liburuak eta, bete ondoren,
erkidegoaren memoria bihurtu direnak; identifikatuta dauden biktima guztien izenak
dituzten nazio monumentuak; horien memorian ospatzen diren nazio egunak; biktimei
buruzko txostenak...
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Dudarik gabe, Legebiltzar honek badu indar eta nortasunik adiskidantza zeinu
horietatik edozein sustatzeko. Nahiko da baldintza bakarra betetzea: biktimak beraiek
aintzatetsi behar dituzten egintzak, keinuak, ordaina jasotzeko proposamenak izatea.

Gauza ez da barkamena edo ahazte hori “erostea”. Jendaurrean aldarrikatu behar
da -gizarteak eta bere eskuordeek- gure elkartasuna mezu sinboliko zuzena helarazteko
bitartekoa erabiliz.

Justizia egiteko eta bakea lortzeko aukera

Justizia beti da benetako bakearen aurrebaldintza. Biktimek, ahotsa, barkamena
eta ordaina ematearekin, une honetan justizia egiteko aukera historikoa eskaintzen digute.

Ez dezagun gure burua engainatu. Gaurtik aurrera edozer egin arren ez dugu lortuko
asasinatuen bizitza berreskuratzea, horrek ez du eragingo biktimen sufrimendua itzaltzea.
Baina agian gerta daiteke gure egintza eta jarrera horiek euskal gizartean adiskidantzaren
bidea errazteko balio izatea.

Halaber, nahitaezko urratsa izango litzateke herri honen berreraikuntza moralerako
eta bakean igaro behar dugun etorkizunerako. Halaber, funtsezkoa da etorkizunean
biktimarik egon ez dadin. Memoria artatzeko eta belaunaldi berriei tolerantzia, elkarbizitza
eta askatasunaren baloreak irakasteko.

Legebiltzarrak elkarrizketa eta akordioak bilatzeko esparru behar du izan. Halaber,
gizarte osorako eraikuntzako prozesuak bideratzeko tresna izan daiteke, indarkeriaren
kultura laga eta horren ordez bakearen kultura ezartzeko funtsezko aktiboa.

Erakunde adierazgarrienen ekimenek batez ere erkidegoaren esparruetan gertatu
behar duten talde prozesuen hasieraren esangura izan dezakete. Elkarbizitza
lehengoratzea ez da aldizkari ofizialean gertatzen, gizartean behar du gertatu. Baina,
hiritarren arazoak konpontzeko era demokratikoan hautatu dituztenek, aldi berean,
gizarte barruko haustura horretara hurbildu beharko lukete; zauri horiek osatzeko
ahalegina egin beharko dute, behin betiko zauri bihur ez daitezen; elkarri lotzeko faktoreak
bereizten gaituztenak baino gehiago izatea lortu. Lan hori, pertsona eta gizarteko taldeen
arteko hurbilketa bideratzea, mintegi ezin hobea izan daiteke eta hazi horren emaitzak
laster ikusteko itxaropena dugu.


