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1. HITZA EMATEA GURE KOMUNITATEKO TALDE GUZTIEI, PLANA 

PRESTATZEN ETA GARATZEN PARTE HAR DEZATEN ETA HORREKIN 

KONPROMISOA HAR DEZATEN   
 

Ariketa handia, zabala eta betea egin behar da guztion artean entzute, 

elkarrizketa, parte-hartze eta eraikuntza kolektiborako. Presa handirik 

gabe. Zintzotasunez eta benetakotasunez. Parte hartu ohi ez dutenek 

edo erakunde prozesuetatik kanpo egon ohi direnek parte hartzen 

laguntzen duena. Normalean ikusezinak eta isilduak diren pertsonei eta 

kolektiboei ere hitza emanez. Ekitatearen eta berdintasunaren 

ikuspegia izanda.  

  
 

• Guztiok izan behar dugu bakearen eta bizikidetzaren eragile; guztiok hartu 

behar dugula konpromiso hori, salbuespenik eta baztertzerik gabe. (Nafarroako 
Foro Sozial Iraunkorra, 6) 

• Etnia-aniztasunak funtsezko ardatza izan beharko luke Planaren barnean, 

edozein arraza- edo etnia-gutxiengoaren aurkako bereizkeriako jokabideak 

saihesteko (antigitanismoaren, antisemitismoaren, xenofobiaren, 

arrazakeriaren eta abarren prebentzioa). (Ijitoen Idazkaritza Fundazioa, 12) 

• Bizikidetzaren eta Bakearen I. Plan Estrategikoak normalean ikusezinak eta 

isilduak diren herriak Nafarroako Gobernuko politiken mapan eta ibilbidean 

jartzera bideratuta egon behar du. Beharrezkoa da Bizikidetza Planak Iruñeko 

espetxeari buruzko errealitatea ez ezik, kondena espetxe horretan edo 

Espainiako edo beste estatu batzuetako beste espetxe batzuetan betetzen ari 

diren preso nafarrak edo Nafarroan errotuta daudenak ere barne hartzea. 

(Salhaketa, 12) 

• Oso garrantzitsua da biktimak kontuan izatea, biktima guztiak, eta biktima gisa 

errekonozitzea haien konfiantza lortzeko eta indarkeria desberdinetako 

biktimen arteko elkargunea eta errekonozimendua faboratzeko. (Fernando 
Armendáriz, 24) 

• Jendarte antolatuaren geruza eta elkarguneetara iristeko anbizioa eduki behar 

du. ( Aitor Etxarte Berezibar, 79)  

• Parte hartzeko orduan biztanleria geruza guztiak eta haien berezitasunak 

aintzat hartuz lan egin behar da. Hau da, pertsonarik isilduenak martxan jarriz. 

Dibertsitate funtzionala, migratuak eta arrazializatuak, sexu langileak, 

adinekoak, gazteak eta haurrak. (Amaia Barrena, 92) 

• Bizikidetza plan egokitu eta errealista bat erabili nahi badugu, beharrezkoa da 

tokiko dibertsitatea biltzen eta adierazten duten esparruen ikuspegia gogoan 

hartzea, eta partaidetza baldintzatzen duten faktoreak aintzat hartzea. (Beatriz 
Ortega, 102) 

• Plan xehea, errealista, bideragarria, presarik gabea, alderdikeriarik gabea, 

kolore guztietako pertsonak aintzat hartuz eta asko entzunez eta oposizioko 

alderdiak kontuan hartuz, hasieratik. (Camino Oslé, 104) 



• Gazterian ohituta gauden zerbait errepikatu behar dugu: herritar guztien 

partaidetza behar da. Plana geure egin eta bizi. (Carlos Amatriain, 107) 

• Hala, etorkizuneko planak kontuan izan behar ditu bizitzako eremu guztietako 

ordezkaritza paritarioa, bai eremu publikoan bai pribatuan… (Eva Istúriz, 114) 

• Hasteko, alderdien arteko elkarrizketarako gutxieneko oinarri bat lortu behar 

da eta, alderdien artean baino gehiago, hobe litzateke sentikortasun politiko 

zein sozial guztien arteko elkarrizketa gisa definitzea, pertsonak, alderdiak, 

gizarte eragileak eta abar barne hartuz. Erronka handia da hau, bitartekaritza 

eta koordinazio lan handia eskatzen duena. (Fermín Rodríguez, 116) 

• Ez ote genuke orokortu beharko bizikidetza denon erantzukizuna delako uste 

sendoa, erakunde guztiak barne, jakina? Denok izan behar dugu bizikidetzaren 

eragileak. (Guillermo Múgica, 125) 

• Plana baliagarria izanen da baldin eta Nafarroako gizarte eragileek eta 

sentikortasun politiko guztiek sorreratik partekatutako eta abian jartzen 

denetik barneratutako dokumentua bada. Ezarritako edo kanpoko zerbait dela 

pentsatzen bada, tresnaren norainokoak aplikazio mugatua izanen du. (Iñaki 
García Arrizabalaga, 128) 

• Zenbat eta askotariko, zeharkako eta partaidetzazkoagoa izan Nafarroako 

bizikidetza plan estrategiko bat, orduan eta lagungarriagoa izanen da. (Juan 
Gutiérrez, 138) 

• Horregatik, laguntzeko modua pertsonak erdigunean jarriko dituen eta 

desberdinen arteko elkarrizketa-estrategiak eraikitzea erreferente izango duen 

lan-metodologia bat ezartzea da […] Nire itxaropen nagusia da gizarte bezala 

desberdinen arteko komunikazio zintzo eta errespetuzkoa ezartzeko gaitasuna 

izango dugula eta entzuteko eta beste pertsonaren lekuan jartzeko zubiak 

eraikitzeko gaitasuna izango dugula. (Joseba Mikel Arregui, 146-147) 
• Herritarrak dira gakoa, soiltasun osoz natural egiten ari baitira elkar 

ulertzerantz eta konkordiarantz elkarganatzea. (Mirentxu Purroy, 149) 

• Irekia eta gardena izatea, parte hartzea sustatzea, askotariko iritziak jasotzea 

eta guztiekiko sentikorra izatea. (Pablo Ijalba, 152) 

• Ahalik eta eragile sozial, politiko, ekonomiko eta kultural gehienek etorri behar 

dute bat. (Paco Roda, 155) 

• Funtsezko deritzot herritar orok parte hartu ahal izateari eta dauden ikuspegi 

eta begirada ezberdinak barne hartzeari. Herritar oro esaten dudanean, ahalik 

eta aniztasun handienaz ari naiz, denek ikuspegi bera izan ez dezaten, eta 

kontuan hartzeko pertsonen jatorria, sexua, gizarte egoera, osasun egoera, 

egoera ekonomikoa eta abar. […] Ezinbesteko ikusten dut lehen aipatu dudana, 

dauden biztanleriaren sektore ezberdinek ahotsa izan ahal izatea, kanpoan inor 

geratu gabe. (Verónica Oliver, 168) 

• Plana benetako parte hartzearekin egitea, eta dauden ikuspegi ezberdinak har 

ditzala barne: bertako pertsonak, pertsona migratzaileak, kolektiboak eta 

elkarteak. Horretaz gain, parte hartzea ezin da planaren diseinura mugatu, 

helburuak betetzen direla eta plana gerta litezkeen aldaketetara egokitzen dela 

bermatzeko jarraipenean ere egon behar du. Hau da, planak berak sustatzea 

Nafarroako Gobernuaren, toki entitateen, kolektiboen eta elkarteen arteko 

lankidetza. (ZASKA, 175) 
 



2. PLURALTASUNARI ETA ANIZTASUNARI BURUZKO BEGIRADA 

ALDATZEA 
 

Adierazten da beharrezkoa dela askotariko nortasun, pentsamolde eta 

ezaugarri sozial eta kulturalen artean sortzen diren gatazka eta 

intolerantzia agertokiak aldatzea eta, horien ordez, ezberdinen arteko 

errespetuan eta aniztasuna aberasgarria delako ideian oinarritzen diren 

beste batzuk eraiki. 

 

 

• Horregatik, guk uste dugu etorkizuneko Bizikidetzaren Plan Estrategikoak 

sektore horretan (biktimak) dagoen aniztasuna hartu behar duela kontuan, 

gure herrian dagoen aniztasun sozialaren isla baita.  (Egiari Zor, 20) 

• Nafarroan ala beste edozein lurraldetan, ezberdinen arteko errespetua eta 

elkarbizitza bermatzeak erronka handia suposatzen du. Kultur aniztasunak 

ikaragarri aberasten gaitu herrialde bezala, baina elkarren artean bizi beharra 

dago eta bizikidetzaz bada, hobe. (Aitor Etxeberria, 81) 

• Nire ustez bizikidetza arazo bat da. Ez dut desberdin direnekin edo 

desberdintzat jotzen ditudanekin bizi nahi. […] Sistemak ezartzea, desberdinak 

ingurune beretan bizitzera derrigortzen dituztenak. Ikastetxeetatik has gintezke.  
(Alberto Arriazu, 85-86) 

• Aniztasuna, bere alderdi guztietan, giza ondare gisa ikustea lortzea. Diskurtsoan 

onartzen dugu desberdinak izatea egitate bat dela, baina sortzen diren arlo eta 

eremu guztietan ikusi behar da hori, bai publiko, bai pribatuetan, hots, 

erakundeen kanpainetan, hedabideetako diskurtsoetan, izena ematen dugun 

fitxetan (familia ereduak, askotariko identitateak), informazio panfletoetan. 

Desberdintasunak hor egon behar du (ez eskubideei dagokienez, horretan 

berdintasuna ziurtatu behar baita). (Amaia Barrena, 91) 

• Bizikidetza Nafarroako errealitate soziokulturala osatzen duten gizarte agenteen 

eta dibertsitateen arteko lankidetza logika baten esparruan gertatzea. (Beatriz 
Ortega, 99) 

• Gizarte kosmopolita batean bizi gara, zenbait kultura jatorriko pertsona bizi 

gara bertan, identitateak askotarikoak dira eta funtsezkoa da desberdina 

errespetatzea. Hizkuntza, lurralde, genero eta sexu identitateez ari naiz, 

esaterako. […]Maiz dibertsitate lurtzat jo da Nafarroa, natura, historia eta arte 

ondareari dagokionez, eta hala ematen diogu balioa; beraz, aukera bat dugu lur 

gisa bereizten gaituen eta geure egiten dugun dibertsitate horrek 

desberdinarekiko eta XXI. mendeko gizarte modernoek bereizgarri duten 

aniztasunarekiko errespetua lantzen lagun diezagun.  (Carlos Amatriain, 106-
108) 

• Nire uzia da denok desberdina denari entzuten eta jarrera enpatikoak 

praktikatzeko ahalegina egiten ikastea. Beti egonen dira jarrera desberdinak 

eta kontzeptu kontraesankorrak. Kontrakoa nahi izatea arriskutsua ere izan 

daitekeen xalotasuna da.  (Fermín Rodríguez, 118) 

• Beste pertsona, desberdina dena, kontrakoa pentsatzen duena ezagutzea lortu 



behar da. Ideologia, pasio edo nortasun guettoak saltatu, herritar solidum bat 

eraikiz, guztien onerako gorrotoa eta beldurra gainditzeko gai dena, gure 

jarrera pertsonal eta kolektiboei uko egin gabe.  (Fernando Armendáriz, 119) 

• Nafarroa askotariko sentikortasunak dituen lurra da. Elkar errespetatzen 

badakigu, aniztasun hori aberastasuna da. (Iñaki García Arrizabalaga, 129) 

• Desberdinen arteko bizikidetzaren normalizazioa, desberdinenganako 

errespetua… (Javier Alcalde, 133) 

• Nafarroak bizikidetzaren arloan duen erronka nagusia bere aniztasun 

ideologiko aberatsa aintzatestea da —XXI. mende honen hasieratik gertatu den 

immigrazio prozesuaren ondoriozko erlijio edo kultura eremuak alde batera utzi 

gabe. (Javier Ollo, 136) 

• Bizikidetzaren arloko erronkez eta arazoez hitz egitea, kasu gehienetan, 

desparekotasunez hitz egitearen sinonimoa da. Gatazketako asko desberdinen 

arteko bizikidetzari eusteko dagoen zailtasunetik sortzen dira, arrazoia generoa, 

etorkia, egoera sozioekonomikoa zein adina izan.  (Juan Gutiérrez, 138) 

• Gure aniztasuna da gure aktiboa; nortasunek batu egiten dute, inoiz ez dute 

kentzen. Gure dibertsitatea aberastasuna da, ez eragozpena. Nafarroan 

askotarikoak gara, pluralak, eta horrek ez luke inolako arazorik ekarri behar.  

[…] Beste modu batean sentitzen, pentsatzen, hitz egiten duenarengana 

gehiago hurbiltzeko erronka kolektiboa daukagu aurrean. (Koldo Aldai, 142) 

• Beste erronka bat da nafar nortasuna nola sumatzen den aztertzea; izan ere, 

argi dago Nafarroako gizartean identitate ezberdinen kontzientzia dagoela, 

baina zentralitatea hartuko lukeen ikuspegia falta da, behar bezain malgua, 

ahalik eta pertsona eta eragile gehien eroso sentitzea ahalbidetuko duena. 

Gizartea etengabeko ezinegonean bizi da eta zentralitatea bilatu ordez ohiko 

jokabidea zein identitatek besteak mendean hartzen dituen da, hau da, 

identitate desberdinetatik zein nagusitzen den eta, beraz, gainerako identitateei 

inposatzen zaien. Ez dago irabazleen eta galtzaileen dinamikarekin hausterik. 

(Joseba Mikel Arregui, 145) 

• Aniztasuna kudeatu behar da, kulturaren, erlijioaren, hizkuntzaren, etniaren 

edo beste edozein arlotakoa izanik ere. Nafarroa gizarte plural eta konplexua 

izan da eta da; gero eta identitate eta aniztasun ezberdin gehiago elkartzen 

dira bertan, eta horrek gure gizartea aberastu, eta aukerak, lehiakortasuna eta 

berrikuntza ekartzen dizkio, gizarte oparoa egiteko.  […]Nafarroa oso lurralde 

plural eta askotarikoa da, eta, horren ondorioz, bizikidetza arazoak ezberdinak 

izaten ahal dira geografiaren arabera. Hori dela eta, nabarmentzekoa da toki 

entitateen garrantzia, eta haiekin elkarlanean aritu behar da tokiko aniztasun 

gidak egiteko; horiek prestatzen kultura ezberdinetako pertsonek parte hartzea 

sustatu behar da, elkar ezagutzeko eta elkarri hurbiltzeko aukera gisa, eta 

genero ikuspegia barne hartu.  (Primitivo Sánchez, 162) 

• Nire nahia da batez ere elkar pertsona gisa aintzatestea, formetan ezberdinak 

(izaera, pentsamoldea, jokabidea…) baina gizaki egiten gaituen funtsean 

berdinak. (José Miguel Pérez, 166) 

• Aniztasuna eta ezberdina dena positibotzat hartzea, Nafarroako 

gizartearentzat ikasteko bide eta aukera gisa. Errespetuzko komunitate bat 

lortzea, zeinean gizartearen parte hartzea, lankidetza eta komunikazio 



eraginkorra baitaude, eta iritzi guztiek balio bera baitute.  (Verónica Oliver, 
169) 

• Nafarroaren berariazko erronka bat da identitate eta helburu nazional oso 

ezberdinek komunitate berean bizikide izatea. (Victor Aierdi, 170) 
 

 

 

3. HEZKUNTZA ETA SENTSIBILIZAZIO SOZIALA  EZINBESTEKOAK DIRA, 

TOLERANTZIAN, ELKARRIZKETAN ETA BERDINTASUNEAN 

OINARRITZEN DEN BIZIKIDETZA BERRIA BERMATZEKO 
 

Bizikidetzaz hitz egitea balioez eta jarrerez hitz egitea da. Hezkuntza 

eta sentsibilizazio soziala ezinbestekoak dira balioak eta jarrerak aldatu 

eta iritzi hauek zabaltzeko: pertsona guztiak duinak eta eskubidetan 

berdinak dira, indarkeria ez da zilegi, tolerantzia, elkarrenganako 

errespetua, gatazkak konpontzeko tresna nagusia elkarrizketa da, etab. 
 

 

• Premiazkoa iruditzen zait hor aipatzen diren kontuak eskoletara eramateko 

modu erakargarriak aurkitzea. (Aingeru Epaltza, 78) 

• Zalantzarik gabe, horrek belaunaldi berriendako nahitaezko diren hezkuntza 

programetan egin behar du bat. (Aitor Garjon, 83) 

• Ikastetxe guztiak bizikidetza plan horretan engaiatzea. Sistemak ezartzea, 

desberdinak ingurune beretan bizitzera derrigortzen dituztenak. Ikastetxeetatik 

has gintezke. (Alberto Arriazu, 86) 

• Hezkuntza eta sentsibilizazio sozialeko ekintza nahitaezkoa da plan hori 

gizarteratzeko eta erakundearen ideiatzat jo beharrean erakundetik ahalduntze 

sozialerako egiten den proposamentzat jotzea lortzeko. (Fernando Armendáriz, 
119) 

• Uste dut planak gazteen arteko jarduketari eman behar diola garrantzi berezia. 

(Iñaki García Arrizabalaga, 128) 

• Horrek pentsamolde soziala aldatzea dakar, eta hori lortzeko ezinbestekoa da 

txikitatik tolerantziari, elkarrizketari eta berdintasun-printzipioei buruzko 

hezkuntza ematea. (Javier Goldáraz, 134) 

• Funtsezkoa izanen da bakea eta bizikidetza hezkuntza arlotik lantzea, 

zalantzarik gabe pertsonen garapenerako eremu esanguratsuenetako bat 

baita. (Juan Gutiérrez Ruiz, 138) 

• Bizikidetza kultura bat sortzeko baliorik estrategikoena hezkuntza eta 

gizartearen trebakuntza dela aintzat hartzea. Bizikidetzarako eta 

pluraltasunean integratzeko hezkuntza bat, giza duintasuna errespetatzearen 

lehentasunean oinarritua. (Primitivo Sánchez, 178) 

• Ezinbesteko deritzot hezkuntzaren berariazko esparruan lan egiteari eta 

pertsonei dimentsio sakon hori bizitzea errazten eta motibatzen dituzten 

espazioak eta denborak sustatzeari —topaketak, ikastaroak, foroak edo 

biltzarrak—… Hezkuntza pertsonaren osoko garapenaren zutabeetako bat 



izatea, eta gehiago lantzea barnekotasuna, emozioen erabilera, enpatia, 

aniztasuna, pluraltasuna, elkartasuna… (José Miguel Pérez, 166) 
 

 

 

4. GURE KOMUNITATEAN GORROTOZKO DISKURTSOAK, 

AURREIRITZIZKOAK ETA/EDO DISKRIMINAZIOZKOAK DESAGERRARAZI 

BEHARRA 
 

Hauteman da gure komunitatearen erronka nagusietako bat dela ahalik 

eta gehien murriztea gorroto mailak eta horien adierazpenak eta 

aurreiritzizko eta diskriminaziozko diskurtsoak. 
 

 

• Amnistia Internazionalak gorrotoaren eta beldurraren diskurtsoei aurre egitea 

aholkatzen du eta horretara bultzatzen du, baita gure gizarteetan gaizki doan 

guztiarengatik talde minoritarioak salatzen dituztenei ere. (Amnistia 
Internazionala, 40) 

• Gizarte- eta kultura-arloko erakundeen eta eragileen arteko kohesio handiagoa 

bilatzea, gorrotoa, intolerantzia eta indarkeria deslegitimatzeko eta 

desagerrarazteko ahalik eta eragin handiena izanen duten ekintzak eta 

mekanismoak planifikatu eta gauzatzeko, errespetua, tolerantzia eta bizikidetza 

sustatuz. (Aitor Etxeberria, 40) 

• Gaur egun, ijitoen aurkako gorroto-delitu, gorroto-diskurtso eta diskriminazio-

kasu ugari gertatzen dira oraindik ere, antigitanismoa izenaz ezagutzen dena. 

(Ijitoen Idazkaritza Fundazioa, 40) 

• Pobreziaren jatorria azaldu behar dugu, diskurtso manikeo eta polarizatuak 

eten behar ditugu, espetxetik igaro diren eta aporofobia, arrazakeria eta sexu-

aniztasunaren aurkako erasoak pairatu dituzten pertsonen estigmatizazioaren 

aurka borrokatzeko. (Salhaketa, 41) 

• Horietako bat, biztanleriaren sektore batek arrazoi linguistiko, kultural eta 

ideologikoa dela-eta bertze sektore bati erakusten dion intolerantzia eta 

gorrotoa da. (Aingeru Epaltza, 73) 

• Ideia hori erabat aplikatzen ahal zaie gaur egun oso kezkagarriak diren 

testuinguruei, hala nola arrazakeriari, xenofobiari, eta gorrotoaren akuilatzeari, 

kulturarteko dibertsitatearekiko engaiamendutik, gure gizarteetako 

bizikidetzarako funtsezko alderdia bera. (Álvaro Baraibar, 89) 

• Jarduketa eta diskurtso baztertzaileak desagerrarazteko mekanismoak ere 

ezarri behar dira. (Beatriz Ortega, 99) 

• Iragana inoiz ahaztu gabe eta, beraz, gure memoria kaltegabe utziz, gorrotorik 

eta herrarik gabe begiratu behar dugu etorkizunera, iragan hori ez dadin izan 

ezarritako helbururako oztopoa. (Javier Ollo, 137) 

• Agian, komenigarria izanen litzateke ahozko armagabetze prozesu bat 

prestatzea, eta pentsatzeko zokora bidaltzea mintzen, iraintzen, toxikatzen, 

errealitatea faltsutzen eta gizarte gorrotoa eragiten duten kargu publikodunak. 

(Mirentxu Purroy, 149) 



• Bizikidetza plan batek diskurtso berri bat eratzen duten, eta agian menderatze 

diskurtso hegemonikoen aurka ere doazen, balioak, indar ideiak eta balio 

elementuak transmititzeko gai izan behar du menderatzea eta. Bizikidetza plan 

batek diskurtso-merkantzien eragilea behar du izan; bere helburuak 

nabarmentzen duten eta haiek kapitalizatzen dituzten funtsezko alderdien 

balioa agerian jartzeko gai izan behar du. Pandemia ondoko Nafarroako 

bizikidetza plan batek erne begiratu behar die bizikidetzaren arloan gertatzen 

diren desorekei, eta behar besteko argudioak izan behar ditu kontradiskurtsoa 

sortzeko. Bizikidetza izeneko itsasargiko farozaina izanen balitz bezala. (Paco 
Roda, 158) 

• Hainbat urtetik hona, ezinbesteko eta premiazko deritzogu gorrotoaren 

diskurtsoa ugaltzearen esparruan era koordinatuan esku hartzeari. (ZASKA, 
174) 

 

 

 

5. POLITIKARIEK BIZIKIDETZARI EGITEN DIOTEN EKARPENA 

HOBETZEA.  
 

Jarrerak sakon aldatzeko deia egiten da. Espero da politikariak 

erreferentzia izatea, lanari, elkarrizketari eta errespetu demokratikoari 

dagokienez. 
 

 

• Ordezkari politikoek ez dute batere laguntzen. Gizartearen isla dira, agian. 

Beren ideietan bizikidetza jarri behar lukete, lehentasunezko faktore gisa. 

(Alberto Arriazu, 87) 

• Arlo politikoaren eraldaketa sakon bat gertatzea, giza izaerako logika benetan 

aurre-politikotik heldu behar zaien kontuetan eztabaida politiko alderdikoiak 

alde batera uzteko orduan. Alderdi politikoen arteko eztabaidak erakusten 

duena baino bizikidetza maila askoz handi eta sakonagoa dauka Nafarroako 

gizarteak. (Álvaro Baraibar, 90) 

• Hurrengo pausua litzateke maila politikoan eragitea politika publikoen bidez 

eta diskurtso politiko elektoralki interesatuetatik ihes eginez. (Amaia Nausia, 
94) 

• Nire ustez politikariek eman behar dizkigute bizikidetza ereduak, desberdin 

pentsatzen dutenekiko begirunekoak eta denek planaz ondo hitz egin eta 

defendatzen badute, aukera gehiago izaten ahal du proposatutako 

helburuetara iristeko. (Camino Oslé, 104) 

• Epe luzerako begirada baten alde lan egiteaz gain, printzipio, eskubide eta 

balioetan oinarrituta -unibertsalak, gizatiarrak, funtsezkoak-; horretarako, 

haiek garatzeko borondate politiko argi eta zabala egon behar da. (Carlos 
Amatriain, 107) 

• Zalantzarik gabe, alderdi politikoek eta ordezkari publikoek eginahal ikaragarri 

bat egin behar dute oraindik beren egiturak berritu eta zabaltzeko eta, behin 



betiko, herritarrek nabarmen errefusatzen dituzten funtzionatzeko moduei uko 

egiteko. (Eduardo Ortiz, 112) 

• Erronka nagusia da dinamika soziala aldatzea eta elkarrizketan eta entzute 

aktiboan oinarritzea bizikidetzaren oinarriak finkatzeko. Nagusiki, politikan 

diharduten pertsonengandik hasita. (Javier Goldáraz, 134) 

• Balizko konfrontazio bat batez ere alderdi politikoan gauzatzen da, eta oso 

neurri txikiagoan, alderdi sozial, kultural eta erlijiosoan. (Koldo Aldai, 142) 
 

 

6. BIZIKIDETZAREN PLAN ESTRATEGIKORAKO EZARTZEN DIREN LAN 

ESPARRUEN ONARPEN ZABALA.  
 

Bizikidetzaren planari emandako osotasun eta zabaltasun ikuspegia 

balioesten da. 

 

• Ados nago planteatzen diren eremuekin. Hagitz dimentsio zabala hartzen dute 

10 atal horiek. Bizikidetzarekiko ditudan kezka eta nahiak ongi islatuak daude 

puntu horietan. Asmo handiko erronka planteatzen da. (Aitor Elexpuru, 76) 

• Arloak oso ongi daude. Ez nuke ezer kenduko ez erantsiko. (Alberto Arriazu, 87) 

• Hasierako planteamendu egokia deritzot. Definizio orokorreko arloak izanda, ez 

dut uste aldaketa garrantzitsurik sartu behar denik. (Eduardo Ortiz, 111) 

• Uste dut planak nahikoa alderdi hartzen duela barne. Bereziki onuragarria 

iruditzen zait bizikidetzaren alderdi anitzeko ikuspegia ekartzea, inplizituki 

haren konplexutasuna aintzat hartzen duela esan nahi baitu. Eta uste dut 

garrantzitsua dela multzoaren erlazio batasuna, haren zeharkakotasuna eta 

eremu bakoitzaren izaera barne-hartzailea azpimarratzea. (Guillermo Múgica, 
126) 

• Oraindanik herritar asebetea naizela aldarrikatuko dut baldin eta Nafarroako 

erakundeek konpromisoa hartzen badute, lehen hurbilketa gisa bada ere, 

legegintzaldian 10 eremu horietan aktiboki lan egiteko. (Iñaki García 
Arrizabalaga, 129) 

• Denak, 10 puntuak, garrantzitsuak dira. (Javier Alcalde, 132) 

• Lan eremu egokiak iruditzen zaizkit. (Koldo Aldai, 144) 

• Egoki deritzegu proposatutako esparruei. (ZASKA, 175) 

 

 

7. GIZA ESKUBIDEAK ERRESPETATU ETA APLIKATZEA 

 

Giza eskubideekiko errespetua, sustapena eta aplikazioa eskatzen dira, 

esparru nagusia baitira Nafarroako ekintza sozial, politiko eta 

instituzionalerako oinarri etikoa bilatzeko. 
 

 



• Planak askatasun-gabezien eta desberdintasun sozialak ezartzeen egoera 

historikoei buruzko memoria kritikoa egiteari heldu beharko dio, eta egoera 

horien arrazoiei eta ondorioei nazioarteko giza eskubidea aplikatzearen 

esparruan egin beharko zaie aurre. (Amapola del camino /Bideko Mitxingorria, 
24) 

• Pertsona oro ezberdinak gara, baina denok merezi dugu gure eskubideak 

errespetatzea. Nazioarte mailan aldaketa handiak datozen garai hauetan, 

Nafarroari ideologia, arraza, sexu eta kultur ezberdinak errespetatzen dituen 

gizarte inklusibo batetan bilakatzea opa diot, bere oinarria Nazioarteko Giza 

Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala izatea. Giza Eskubideak, pertsona orori 

dagozkion eskubideak dira eta hortik kanpo ez dago elkarbizitzarik. (Aitor 
Etxeberria, 82)  

•  […]erakunde politikoek, giza eskubideak ez urratzearen ardura ez ezik, pertsona 

guztiendako eskubide guztiak sustatu eta haietaz gozatzeko mekanismoak 

abian jartzearen ardura ere badute. (Beatriz Ortega, 99) 

• Aurre egin behar diegu gure segurtasunaren kontrako mehatxuei legea eta giza 

eskubideak zorrotz errespetatuz eta beldurraren kulturaren ondorioetan erori 

gabe. (Eduardo Ortiz, 110) 

• Emakumeen aurkako indarkeria bizikidetzarekin eta gure gizartearen 

memoriarekin zerikusirik ez daukan zerbait dela pentsatzen ez jarraitzea. 

Funtsezko zutoina da, hau da, biztanleen erdien baino gehiagoren giza 

eskubideei eragiten dien eta gure komunitateko pertsonen bizikidetzari eragiten 

dion egiturazko arazoa. (Eva Istúriz García, 115) 

• Bizikidetzarekin batera edo, askoz ere hobeki esanda, bizikidetza baino lehen, 

giza eskubideen urraketa guzti-guztietarako konponbideek etorri behar dute. 

Eta konponbide horiek inoiz ez dituzte alde batera utzi behar egia, justizia, 

ordaina, urraketak errepikatuko ez direlako bermeak eta memoriarako 

eskubidea. (Fermín Rrodríguez, 117) 

• Horri dagokionez, Planean ezarritako oinarriak lagungarriak direla uste dut. 

Nabarmenduko nuke bakeari eta giza eskubideei buruzko politika konplexurik 

gabe egin behar dela, pedagogia eginez, baina lehentasun "prepolitiko" gisa 

kokatuz, indar politiko eta eragile sozial gehienek bultzatuta, eta sufritu edo 

sufritzen ari direnen mina helburu eta interes alderdikoietarako bazka 

bihurtzeko edo hartaz baliatzeko tentazio oro saihestuz. Giza eskubideen 

defentsak beste edozeren gainetik egon behar du, eta ez du salbuespenik izan 

behar. Giza eskubideak guztionak dira, baita biktimarioenak ere, horrek 

kontraesanak sortzen ahal dituen arren. (Fernando Rey, 123) 

• Oso zorrotza izan beharko du giza eskubideekiko konpromisoari dagokionez. 

Arrailik gabe, ertzik gabe, aitzakiarik gabe. Giza eskubideak elkarbizitzaren 

oinarria dira. (Paco Roda, 157) 

 

 

8. MEMORIA KRITIKOAREN GARRANTZIA 
 

Giza eskubideen urraketak ahaztu beharrean, horien memoria kritikoa 

eta biktimekiko errespetua eskatzen dira. Indarkeria politikoaren 



biktima guzti-guztientzat eskubide berdinak eskatzen dira egiaren, 

justiziaren, ordainaren eta ez errepikatzeko bermearen arloetan. 
 

• ETAren terrorismoaren osteko gaur egungo unea zaila da biktimentzat, 

ahazteko tentazioa gero eta handiagoa delako. (COVITE, 14) 

• Ijitoen Idazkaritza Fundazioaren ikuspegitik, interesgarritzat hartzen dugu 

memoriari eta biktimei buruz hitz egiten denean ijito herriaren aurkako 

diskriminazioaren historia ere kontuan izatea. (Fundación Secretariado Gitano, 
16) 

• Iraganean gertatutakoaren memoriak zuzenean interpelatzen gaitu berriro ez 

gertatzeko bermatzaile gisa, eta oraina nahiz etorkizuna blindatzera behartzen 

gaitu, inork gehiagok ez pairatzeko inoiz beste batzuok pairatu duguna. (Egiari 
zor, 18) 

• Pertsona guztiek egiarako, justiziarako eta erreparaziorako duten eskubidea 

ziurtatzea, ETAren eta beste talde armatu batzuen biktimentzako (GALen 

biktimak barne) kalte-ordaina, errehabilitazioa, gogobetetzea eta errepikatuko 

ez delako bermeak barne. (Amnistia Internazionala, 23) 

• Guztiok elkarrekin biziko garen gizarte bat nahi badugu, ezin gara amnesian, 

ahaztean edo “orria pasa batean” oinarritu, bidegabekeriak edo konpondu 

gabeko kasuak atzean utzita. Planak ahaleginak egin behar ditu memoria 

aktiboa, bizi izan genituen gatazkaren arrazoiak aztertuko dituena, lortzeko. 

Astakeria haiek saihesteko gai izan ez ginenez, gertaera haien egiazko memoria 

ezartzeko gai izan gaitezen gutxienez. (Fermín Rodríguez, 23) 

• Memoria inklusiboaren bitartez egia ezagutzearen, justizia eraginkorra 

egitearen eta erreparatze-neurriak (sortutako indarkeriaren biktima guztiei 

errepikatuko ez dela bermatzea barne) ezartzearen helburu den emaitza gisa; 

horretarako, konfiantza berreskuratu beharko da pertsonen eta erakundeen 

artean, giza eskubideekiko konpromisoak finkatu beharko dira eta gorrotoa, 

intolerantzia, abusuak eta indarkeria desaktibatu, deslegitimatu eta 

desagerrarazteko ekintzak sortu beharko dira. (Amapola del camino / Bideko 
Mintxigorria, 24) 

• Noski egia, justizia eta erreparazioaren bidean biktima guztiak izan behar 

ditugu kontutan, bando eta ideologia guztietakoak. (Aitor Elexpuru, 75) 

• Ezinbestekoak deritzet benetako memoria demokratikoa ziurtatzen duten hitzei: 

egia, justizia, ordaina eta ez errepikatzeko bermeak. Uste dut lau hitz horiek 

bermatzen dutela ezjakintasun hori murriztea. (Aitor Garjon, 83) 

• Arriskua dago gure gizarteak etorkizunari begiratzeko eta gatozen iragan 

bortitz hori ahazteko. (Álvaro Baraibar, 89) 

• Biktimek, biktima guztiek –baztertuen talderik sortu gabe– eskubidea dute egia, 

justizia, erreparazioa eta halakorik berriz ez gertatzeko bermeak izateko, 

iraganaren berrikuspen kritikoa egin dadin, indarkeriaren erabilera 

deslegitimatzeko. (Fernando Rey, 122) 

• Eta bigarren alderdia memoria da, ez datu biltegi soil gisa, baizik eta orainaren 

eta etorkizunaren babes gisa onartuta (jakina, baita biktimak aintzatetsi eta 

gogoratzeko, justizia egiteko eta biktimei ordaina emateko modu gisa ere). 

(Guillermo Múgica, 126) 



• Indarkeria terroristak astindutako beste edozein gizartek bezala, Nafarroak ere 

aurre egin behar diolako memoriaren aldeko lanari. Etorkizuna gizartean 

eraikitzeko, ezin gara bizi gauza batzuk gertatu ez balira bezala edo horien 

existentziak gurekin zerikusirik izan ez balu bezala. (Iñaki García Arrizabalaga, 
127) 

• Bizikidetza osasuntsua ezin da oinarritu gure historiaren ahaztean edo 

desitxuraketan, basakeriaren edo bidegabekerien biktimenganako 

mespretxuan, duela gutxiko gure iraganaren edo gure iragan urrunaren 

orrialdea txarto eta azkar pasatu nahian […] Egia, justizia, ordaina eta memoria 

dira bizikidetzaren oinarrizko lau funts.  (Javier Alcalde, 131-132) 

• Oroitzapena da oraindik ere distantzia ezartzen duena. Memoriak lautu egiten 

du, bidean herra ahaztu duelako. Ezkortasunez betetako oroitzapenetik 

denontzat beti emantzipatzailea izanen den memoria batera jauzi egin behar 

dugu. Memoria ez da ahaztea, zeren eta ahaztera heltzen bagara historiak 

oparitzen dizkigun irakaspenak galduko ditugulako. (Koldo Aldai, 142) 

• Nafarroako bizikidetza plan batek amorrurik, erresuminik eta beldurrik gabe 

begiratu behar du atzera. Gai izan behar dugu gure iraganari heltzeko, nahiz 

eta zenbaitetan traumatikoa eta latza izan den, indarkeria erabili eta jasan 

duen, eta biktima eta biktimarioak sortu dituen, Gerra Zibiletik hasita ETAren 

gatazkara arte; eta iragan hari ahalik eta zintzotasunik handienarekin heltzen 

jarraitu behar du. (Paco Roda, 158) 

• Uste dut memoria kritiko inklusiboa izan behar duela, eta dauden ikuspegi 

ezberdinak hartu beharko lituzke barruan, ezberdinak izan baitira 

sufrimenduak, eta kontakizun guztiek onartu behar dutela beren partzialtasuna 

eta uko egin egia absolutuei, biktima guztiak kontuan hartu behar dituztela, 

baita haien duintasuna eta bidegabe eragindako mina ere. (José Miguel Pérez, 
165) 

• Francoren diktaduraren, subiranotasunaren eta euskal lurraldeekiko 

harremanaren eta sektore soziopolitiko batek indarkeriazko borrokaren alde 

egitearen ondorioz jatorri politikoko gatazka eta indarkeria urte askoan sufritu 

duen komunitate honek bere iraganetik eta bere akatsetatik ikastea, eta berriz 

gertatzea saihestea da nire nahia. (Victor Aierdi, 172) 
 

 

9. INDARKERIAREN DESLEGITIMAZIOA  
 

Komunitateak bere desadostasunak, gatazkak eta kontraesanak 

konpontzen ikasi behar du, indarkeriara jo gabe. Elkarrizketa sozial eta 

politikoko eredu batzuk sortu behar dira, bestelako iritzi eta ikuspegiekin 

errespetuzkoak direnak. 
 

 

• Horregatik, ezinbestekoa da indarkeriara eraman zuten ideia fanatikoak 

deslegitimatzea; hori egiten ez den bitartean, arrazoi politikoak direla medio 

erailketa justifikatzen dutenen artean bakearen, bizikidetzaren eta 



askatasunaren balio demokratikoetan pedagogia egiten ez den bitartean, 

indarkeria edozein unetan ager daiteke berriro. (COVITE, 14) 

• Demokrazian, giza eskubideetatik, ez dago tokirik indarkeria zuritzeko ez 

zigorgabetasunarendako iraganari kritikoki begiratzeko orduan. (Álvaro 
Baraibar, 88) 

• Gizarteak, oro har, bakearen, errespetuaren eta bizikidetzaren kultura bultzatu 

behar du, bereziki haur eta gazteei zuzendua. Kultura horretan iragana aztertu 

behar da, "iraganeko izugarrikeriak beste sekula ez errepikatzeko” kontzientzia. 

(Fernando Rey, 122) 

• Honako hau aitortzea baino ez dakar: giza sufrimendua existitu dela pertsona 

askok, gehiegik, pentsatu zutelako helburuak bitartekoak, giza eskubideen 

urraketak justifikatzen zituela. (Iñaki García Arrizabalaga, 128) 

• Funtsezko eta ezinbesteko alderdi bat indarkeriaren deslegitimazio soziala da. 

(Javier Alcalde, 132) 
Aintzatespen horrekin batera, pertsonaren giza eskubideak urratzen dituen eta 

aniztasuna bera eta, azken buruan, gizarteko bizikidetza bortxatzen dituen 

ekintza oro arbuiatu eta gaitzetsi behar da. (Javier Ollo, 137) 
 

 

10. NAFARROARAKO BIZIKIDETZA EREDU BERRI BATEN IKUSPEGIA 
 

Ekarpenek Nafarroarako bizikidetza ereduaren hasierako ikuspegi 

orokorra erakusten digute. Honela azaldu dezakegu: 
 

• Komunitateak mota guztietako aniztasuna eta pluraltasuna errespetatuko ditu, 

eta oinarri eta heziketa balio hauek izanen ditu: elkartasuna, pertsonen eta 

erakundeen arteko lankidetza, gobernantza partekatua, ekitatea eta pertsona 

guztien eskubide berdintasuna. 

• Komunitateak behar bezala garatutako memoria kritikoa izanen du; memoria 

horrek bizikidetza sustatuko du, eta giza eskubideen urraketak berriro ez 

gertatzen eta indarkeria xede politikoetarako erabiltzeari zilegitasuna kentzen 

lagunduko du. 

• Komunitateak aldaketak sustatuko ditu lehentasunetan eta balio sozial eta 

politikoetan, halako moduan non ahalbidetuko baitute elkarrizketarako irekia 

den komunitate bat egituratzen, gizakien aldetik trinkoa eta segurua dena, 

batez ere pertsona eta kolektibo zaurgarrienentzat; komunitate horretan 

pertsona guztiei bermatuko zaie oinarrizko ondasunak eskuratzen ahalko 

dituztela, adibidez, osasuna, zainketa eta arreta sozialeko zerbitzuak, 

hezkuntza, errentak, lana, etxebizitza, ingurumen osasungarria, elikadura, 

energia, baliabide digitalak eta abar. 

• Komunitateak lan eginen du mota guztietako gorrotoa desagerrarazteko: 

ideologikoa, kulturartekoa, erlijioartekoa, identitate arrazoien ondoriozkoa, 

sexu orientazioagatikoa, aberastasun/txirotasun mailek eragindakoa…  

• Halaber, komunitateak lan eginen du indarkeria matxista desagerrarazteko, 

baita sexu jazarpenak eta abusuak eta laguntza gehien behar duten eta 



ahulenak diren pertsonen aurkako abusuak eta arretarik eza ere (adinekoak, 

haurrak, berariazko behar funtzionalak dituztenak...).  

 


