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Aurkezpena

Euskal kasuarekin loturik 1960tik 2010era bitartean terrorismoaren eta beste edozein motatako indarkeria 
politikoaren ondorioz izandako bizitzeko eskubidearen urraketak bildu eta argitalpen bat prestatu du Eusko 
Jaurlaritzaren Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak. Argitalpenak berritasun nagusi bat du: 
datuak udalerriz udalerri ordenaturik ematea, helburua udalei datu-base bat ematea denez gero. Liburuxka 
hau Bergarari dagokiona da.

Lan hau egiteko, biktimei buruz argitaratu diren zerrenda guzti-guztiak berrikusi eta erkatu ditugu: Barne 
Ministerioarenak, biktimen elkarteenak, hedabideenak, egile partikularrenak, Nafarroako Gobernuarenak 
eta Eusko Jaurlaritzarenak, zehatz esatera. Datu horiek guztiak zehatz eta zorrotz laburtzea eta integratzea 
lan katramilatsu eta labaina da: kontsultatu ditugun datu-baseen artean alde nabarmenak daude, eta horre-
gatik da katramilatsua; eta, bestalde, informazio honek sufrimendu latza eragin diezaieke hainbat pertsona 
eta familiari, eta horregatik da labaina. Esku artean dauzkagun hauek ez baitira, bistan denez, datu estatis-
tiko hutsak.

Kasu gehien-gehienei dagokienez, nahikoa informazio eskuratu dugu, eta, gainera, informazio guztiak 
bat datoz. Zenbait gertakariri buruz (60ko, 70eko eta 80ko hamarkadetan gertatutako askori buruz, batik 
bat), ordea, ez dugu behar beste informazio biltzerik izan, edo eskura genituenak bertsio kontrajarri eta datu 
nahasgarriak baino ez ziren, eta, beraz, oraindik ez daukagu haiei buruz ondorio garbirik ateratzeko modu-
rik. Alde horretatik, lan hau ez dago behin betiko dokumentutzat hartzerik, bertan agertzen diren kasu asko 
eta asko osatu eta hobetu egin behar baitira. 

Nolanahi ere, datu guztiak oso sakon aztertu eta erkatu ditugu, eta, beraz, garbi esan dezakegu aztergai 
hartu ditugun gertakarien errealitate objektiboaren irudi zorrotz eta hurbila ematen dela bilduma honetan. 
Lehen aldiz, bizitzeko eskubidearen urraketa guztiak bildu eta biktimen izen-abizenak ematen dira argital-
pen batean, hilketa eta biktima bakar bat ere kanpoan uzteke (nahi gabeko hutsegite edo omisio bat edo 
beste gorabehera).

Liburuxka hauetako bakoitzak udalerri bat hartzen du ardatz, eta datu-base bana ematen. Hala, udalerriz 
udalerri egindako erretratu hauetan gaur egun arte eskura dugun informazioaren berri ematen da. Dena 
dela, dokumentu honetan ez da biktimen aitorpen ofizialik egiten: bizitzeko eskubidearen urraketei buruzko 
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informazioa ematen da. Oraindik biktimen aitorpen instituzionala amaitzeke dago. Eztabaida bete-betean 
gaude. Hala ere, berariazko helburua beste bat izan arren, lan honek ekarpen bat egin nahi dio, berdintasun-
-printzipioari estu-estu jarraituz, ezinbestez denon artean egin beharreko biktimen aitortzari.

Erretratu hauen helburu nagusia hauxe da: Euskadiko udalei beren herri-hiriei buruzko ahalik eta informa-
zio gehiena ematea, horren bidez oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza sustatzen laguntzeko. Alde 
horretatik, lan-talde honek bat egiten du Euskadiko udalek horrenbestetan adierazitakoarekin, ondo ulertzen 
baitugu zer-nolako zailtasunak izan dituzten azken 50 urteotan indarkeriak eta terrorismoak beren herri-hi-
rietan eragindako biktimei buruz behar beste informazio eskuratzeko (Memoriaren Mapa eta antzeko beste 
ekimen batzuk martxan jarri nahi izan direnean, esate baterako).

Udalerri  bakoitzari dagokion liburuxkan, udalerri horretan bertan eraildako biktimak aipatzen dira, bai eta, 
beste lekuren batean hil arren, udalerri horretan jaio edo bizitakoak ere. Edukia bi ataletan egituratu dugu: 
lehenbizikoan, bizitzeko eskubidearen urraketa nabarmentzat har daitezkeen kasuak zerrendatzen dira; bi-
garrenean, berriz, ikerketa-lan handiagoa eskatzen dutenak. Lehen blokearen barruan, hilketak egiletzaren 
arabera eta ordena kronologikoan aurkezten ditugu.

Giza eskubideen nazioarteko zuzenbideak bizitzeko eskubidearen urraketatzat jotzen ez dituen kasuak, 
jakina, ez ditugu erretratu hauetan aintzat hartu, nahiz eta kasu horiek ere lotuta dauden gertatu zireneko 
indarkeriazko testuinguruarekin. Mota horretako kasuak dira, adibidez, suizidioak, indarkeriazko ekintza 
batean jazotako heriotzak, polizien arteko ustekabeko tiroketak eta abar. Nolanahi ere, hildako horien seni-
tartekoek ere merezi dute, jakina, gure enpatia eta sentiberatasuna, gizalegeak hala agintzen baitu.

Hitz batean, agiri honen xedea argi-argia da: gure udaletako arduradunei oroitzapenezko proiektuak egi-
teko baliabide egoki bat ematea. Iraganean gurean pairatu dugun indarkeriaren aurrean, erakundeok me-
moria kritiko bat sustatzeko eginbeharra daukagu. Biktimen oroitzapenari bizirik eutsi behar zaio, gaur egun 
eta etorkizunean giza eskubideekin konprometiturik jarraituko badugu; bizitzeko eskubidearekin eta pertso-
na guztien duintasunarekin, batik bat. 

Sekula gehiago egin behar ez denari eta sekula ahaztu behar ez dugunari buruzko erretratu bana ematen 
da liburuxka hauetan. Erretratu diogu, hemen aipatzen direnek aurpegi eta begiak baitauzkate. Erretratu 
batek pertsona konkretu bat adierazten du; izen-abizen, senitarteko, adiskide, historia, amets eta proiektu 
konkretuak dauzkan pertsona bat, alegia. Bidegabeki hildako biktima bakoitzaren sufrimenduaren giza erre-
tratua da agiri hau.
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Bizitzeko 
eskubidearen aurkako 
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1. ETAm-k bizitzeko eskubidearen 
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Data: 1979/06/05.

Adina: 33 urte.

Bizilekua: Bergara (Gipuzkoa).

Seme-alabak: Alaba bat.

Lanbidea, kargua, bestelakoak: Industria-mekanikaria. Nekazaritzako makineriako tailer baten 
jabea. Carmen de Téllezek bere blogean eta Libertad Digitaleko “In Memoriam” gehigarrian ida-
tzi zuenez, “bere auzokide batzuek Fuerza Nuevatik gertukotzat zuten”.

Egilea: ETAm.

Heriotza-lekua: Bergarako Andres tabernan.

Prozedura: Su-armaz egindako atentatua.

1

Luis 
Berasategi 
Mendizabal
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Data: 1980/01/25.

Adina: 39 urte.

Non jaioa: Cantaracillo (Salamanca).

Bizilekua: Bergara (Gipuzkoa).

Seme-alabak: Bost seme-alaba.

Lanbidea, kargua, bestelakoak: 1971tik aurrera, Bergarako ehorzlea.

Egilea: ETAm.

Heriotza-lekua: Bergarako hilerria.

Prozedura: Su-armaz egindako atentatua.

2

Luis 
Domínguez 
Jiménez
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Data: 1980/07/18.

Adina: 23 urte.

Non jaioa: Chantada (Lugo).

Bizilekua: Zumarraga (Gipuzkoa).

Seme-alabak: Bere emaztea haurdun zegoen, 8 hilabetekoa.

Lanbidea, kargua, bestelakoak: Txapista. Sei hilabete zeraman Bergarako Aitor tailerrean lanean.

Egilea: ETAm.

Heriotza-lekua: Bergarako Aitor tailerra.

Prozedura: Su-armaz egindako atentatua.

3

Ramón 
Ledo 
Taboada
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2. BVEk eta beste talde batzuek  
bizitzeko eskubidearen aurka 

egindako urraketak

Bizitzeko 
eskubidearen aurkako 

urraketak
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Data: 1975/10/12.

Adina: 38 urte.

Non jaioa: Bergara (Gipuzkoa).

Bizilekua: Arrasate (Gipuzkoa).

Seme-alabak: Bi seme-alaba.

Lanbidea, kargua, bestelakoak: Taxilari jarduten zuen Arrasaten.

Egilea: Eskuin-muturra. 

Heriotza-lekua: Legutioko “kuarteletik 500 metro eskasera”, bai Libertad Digitaleko “In Memo-
riam” gehigarrian bai Vidas Rotas liburuan kontatzen denez. 

Prozedura: Buruan hiru tiro, gertutik jota.

Datu gehigarriak: Hilketa hau astebete lehenago Iñaki Etxaberen aurka egindako atentatuarekin 
lotu izan dute, Agirrek, “antza denez, atentatu hari buruzko informazio zehatza baitzuen”, 
Terrorismoaren Biktimen Arretarako Zuzendaritzak 2008an egindako txostenak zioenez. 

1

German 
Agirre 
Irasuegi



Bergara, 1960-2010

15

3. Segurtasun-indarrek 
bizitzeko eskubidearen aurka 

egindako urraketak

Bizitzeko 
eskubidearen aurkako 

urraketak
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Data: 1982/10/16.

Adina: 52 urte.

Non jaioa: Bergara (Gipuzkoa).

Seme-alabak: Bost seme-alaba.

Lanbidea, kargua, bestelakoak: Garraio-agentzia baten jabea, senarrarekin batera.

Egilea: Polizia Nazionala.

Heriotza-lekua: Gasteizko Gamarrako Atean barrena beren Seat 127an zihoazela, lau tiro jo 
zizkioten berari eta senarrari.

Prozedura: Poliziak CETME batez botatako tiroak, kontrol bat saihesten saiatu zirenean.

Datu gehigarriak: Atentatu berean, Victoriano Aguiriano Cortazar senarra hil zuten. Egindakoa 
zuritu zuten poliziek. Haien arabera, senar-emateek norabidez aldatu zuten kontrolean ez gel-
ditzeko, eta, aurrekaririk ez zuten arren, tabako-trafikoan nahasita zeudela pentsatu zuten (Ikus 
Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritzak argitaratutako Motibazio politikoko indar-
keriak eragindako urraketen biktimak txostena, 2008ko ekaina, 370. eta 371. or.).

1

Maria Angeles 
Barandiaran 
Larrañaga
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Data: 1982/10/16.

Adina: 59 urte.

Non jaioa: Bergara (Gipuzkoa).

Seme-alabak: Bost seme-alaba.

Lanbidea, kargua, bestelakoak: Tabacalera SAko banatzaile ofiziala. Garraio-agentzia baten 
jabea, emaztearekin batera.

Egilea: Polizia Nazionala.

Heriotza-lekua: Gasteizko Gamarrako Atean barrena beren Seat 127 zihoazela, lau tiro jo ziz-
kioten berari eta senarrari.

Prozedura: Polizia Nazional batek CETME batez egindako tiroak.

Datu gehigarriak: Atentatu berean, Maria Angeles Barandiaran Larrañaga emaztea hil zuten. 
Egindakoa zuritu zuten poliziek. Haien arabera, senar-emateek norabidez aldatu zuten kontro-
lean ez gelditzeko, eta, aurrekaririk ez zuten arren, tabako-trafikoan nahasita zeudela pentsatu 
zuten (Ikus Eusko Jaurlaritzaren Giza Eskubideen Zuzendaritzak argitaratutako Motibazio po-
litikoko indarkeriak eragindako urraketen biktimak txostena, 2008ko ekaina, 370. eta 371. or.).

2

Victoriano 
Agiriano 
Kortazar 
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