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1. « Egun historikoa »

BAKEA EUSKAL HERRIAN: EGUN HISTORIKOA

Historia garaikidean lehen aldiz, jendarte zibilak burutuko du erakunde armatu baten  
armagabetzea. Ekimen herritar honek gobernu frantses zein espainiarrek utzitako hutsune jakin 
bat bete nahi du.

Zergatik halako ekimena?
 •2011ko urriaren 17an, nazioarteko sei liderrek, besteak beste Kofi Annan, Jonhatan 
Powell eta Gerry Adamsek, Euskal Herriko gatazka armatuaren konponbiderako bide-orria 
aurkeztu zuten
 •2011ko urriaren 20an ETA erakundeak, mende erdi lehenago frankismo bete- 
betean hasiriko borroka armatuari bukaera ematen ziola iragarri zuen 2011ko  
urriaren 20an.  ETAk prozesu ordenatu, egiaztagarri eta segurtatu baten bidez armagabetzeko  
borondatea agertu zuen.
 •Elkarrizketarako baldintzak sortzeari uko egitearekin aski ez eta Nazioarteko  
egiaztapen batzordearen kontrolpean haien armategiak zigilatzen ari diren ETA kideak  
atxilotzen ditu estatu Frantses zein Espainiarrak.
 •5 urte baino gehiagoz dirauen egoeraren eta Euskal Herriko bake prozesuaren 
blokeoaren parean, jendarte zibileko 3 pertsonalitatek erakunde armatuaren armategiak 
haien ardurapean jartzeko eskatzen diote ETAri. 2016Ko abenduaren 16an, ETAren armen 
% 15aren deuseztea burutu zuten . Frantses poliziak, beste bi pertsonarekin atxilotu eta herri- 
mobilizazio indartsu baten ondotik askatuak izan zituzten « bakegileak  ».
 •Ipar Euskal Herriko 600 hautetsik baino gehiagok (eskuindarrak, ezkertiarrak,  
ekologistak, abertzaleak...) « Armagabetze prozesuan eta konponbide globalean inplikatzeko » 
eskatu zioten Frantses Gobernuari.
 •Estatu Frantses zein Espainiarrak luzaturiko aukerari muzin eta elkarrizketa-
ren edo elkarlanaren bideari ateak hesten dizkiote. Bakearen artisauek, eta batu zaizkien 
hamarnaka pertsonalitateak, apirilaren 8rako armagabetze egun baterako deia egin zuten 
orduan. Egun honetan, jendarte zibilak berak ETAren armategi guziak deuseztuko lituzke. Milaka 
pertsona espero dira aurrekaririk ez duen egun horretan, zeinaren gauean ETA erakunde guztiz 
armagabetua izanen den.
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Noiz eta non?
2017ko Apirilaren 8an Baionan.

Etapa historikoa 
Egun honen bukaeran,  ETAk erakunde armatua izateari utziko dio. Honako hau, gatazkaren 
konponbidean aitzinako egiteko urrats garrantzitsua izanen da (350 euskal preso politiko, 
ehunka iheslari, alde bietako biktimen onarpena eta erreparazioa, oinarrizko berradiskitzea eta 
elkarbizitza.

HIRU BAKEGILEEN DEIALDIA

Euskal Herria bere historiako garai berrian sartua da. Bost hamarkada baino gehiagoko borroka 
armatuaren ondoren, alde guzietako biktima eta traumatismoekin, badu bost urte ETAk borroka 
armatua uzteko iniziatiba hartu zuela. 

Une hori espero eta eskatzen zutenetarik ginen. Baina arazoa ez da hargatik konpondua. 
Konpondu beharra da! Historiak irakasten digu, inposatzen digu... 

Adibide guziek, mundu osoan zehar, gatazken konponbidean adituak diren guziek badakite  
bakea eta elkarbizitza gauzatzen direla, soilik bertako parte hartzaileak mahai beraren inguruan 
jartzen badira. Badakigu hori ez dela agindu bidez erabakitzen eta denborari denbora eman  
behar zaiola... Baina badakigu ere, hori egiten ez bada, sendatu gabeko zauria bilakatu eta 
infekta daitekeela. Ekidin behar da. Ez bakarrik gibelera itzultzeko arriskuarekiko beldurragatik, 
baizik eta bake kolektiboaren baldintzak segurtatzeko eta horrekin, bakoitzaren barneko bakea. 

Horrek gizarte zibilaren inplikazioa eskatzen du, prozesuaren arrakastan rol garrantzitsua  
baitu. Euskal Herriko biztanleek elkarrizketa nahi dute. Nazioarteko komunitatea inplikatu da, bai  
Aieteko nazioarteko konferentziaren bitartez eta bai Nazioarteko Egiaztatze Batzordearen  
bitartez. Orain frantziar eta espainiar Estatuek inplikatu behar dute gatazkaren konponbide  
demokratikoan, bake akordioa lortzeko, biktima guzien errespetuan. 

Hona aldaketa adierazgarriak gauzatzen ikusi behar dituzten bake prozesuaren eremuak:  
ETAren armagabetzea eta azpiegiturak desegiteko prozeduren baldintzen obratzea eta biktima 
guziei zor zaien erreparazioa; memoria eta egia eginbeharra; gatazka militarra eragin duten 
gaiak, eremu politikora pasatzea; legearen aplikazioa presoen baldintzapeko askatasuna eta  
askatze aitzinatua gauzatzeko bai eta arazo hori behin betiko konpontzeko bidea ekarriko duen  
prozesuaren aurreikuspena, azken puntan preso guziak ateratzea ahalmenduz. Gatazken 
konponbide prozesu guziek lortu izan dute molde partekatuan hori integratzea, iraganaren orria 
itzultzeko eta bake iraunkorra ezartzeko funtsezko elementu gisa. 

Ikuspegi orokor horretan, gure oraingo parte hartzea armagabetzearen gaian da. Azken hau, 
gatazkak ezagutu dituzten eskualde guzietako aditu guziek, bake prozesuaren elementu gakoa 
bezala identifikatu izan dute. “ETA erakundea bere armagabetze prozesua bururaino jarraitzera 
deitzen dugu. Nazioarteko komunitatearen indarrekin bat egiten dugu frantziar eta espainiar 
gobernuak prozesuan inplika daitezen eta eremu egoki bat plantan ezartzea eskatzen dugu, 
armagabetzea molde koordinatuan eta kontrolatuan gauzatzea bermatuko duena.“ Parisen  
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iragan 2015/06/11ko Bakearen aldeko konferentzian irakurri zen “Euskal Herriko Bakearen  
aldeko manifestua”ren zatia. Baina armagabetzea “molde koordinatuan eta kontrolatuan” obra 
dadin, horrek Estatuen kooperazioa edo bederen parte hartzea eskatzen du eta zoritxarrez 
hori ez da hala. Honek egoera erabat absurdoa sortzen du, bertan erakunde armatuak armak 
eman nahi baitizkio, hori posible izatea onartzen ez duen Estatuari. Nahigabetzen eta zinez  
kezkatzen gaituen egoera honen aitzinean, hiritar libre gisa parte hartzea erabaki dugu, blokatze 
egoera honek eragin ditzakeen arriskuez jabeturik. Bitartekari gisa kokatzen dugu geure burua,  
loturarik eta menpekotasunik ez dugun erakunde armatuaren eta pentsarazi nahi dugun Estatuaren  
artean. Harrokeriatzat jo datteke hau, baina gure erantzukizunak hartzea erabaki dugu,  
bakearentzat baliagarria izan daitekeelakoan baikaude. 

Hara zergatik proposatu diogun ETA antolakundeari, bere armategi militarraren desegitearen 
ardura politikoa gizarte zibilari pasa diezaion. 

Molde publikoan eta guregain hartuz egitea erabaki dugu, daramazkigun engaiamenduen  
gisara. Engaiamendu horiek publikoak eta gardenak dira. Inplikazio pertsonalak, demokrazia  
nahiak, bortizkeria-ezaren hautuak, norbanakoen errespetuak eta min guziak intentsitate berekoak  
direla eta eragiten dituzten efektu eta ondorioei dagokienez berdinak direla sentitzeak,  
ezaugarritzen ditu. Ezaugarri gisa dute ere sinesten dugula atzo ezinezkoa iduri zuena, bihar 
egia izan daitekeela. Ekimen azkar hau gauzatuz, buruetan aldaketa bat eragin nahi dugu, Euskal 
Herrian bake prozesu zuzen eta iraunkorraren aldeko parte hartzaile potentzial guziei bertan 
osoki inplikatzea ahalbidetuz, laster eta erabat egingarria izan dadin. 

Michel Tubiana, Mixel Berhocoirigoin eta Jean Noël Etcheverry (Txetx)

NOR DIRA 3 BAKEGILEAK?

Jean-Noël « Txetx » Etcheverry Baionan bizi den euskal militante ekologista eta baketsua. 100 
000 kiderekin Hego Euskal Herriko lehen indar sindikala den ELAko batzorde nazionaleko kidea 
da. Aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan engaiqtua izanik, Bizi ! Mugimendu altermundialis-
taren sortzaileetako bat da,baira d’Alternatiba eta d’Action Non-Violente COP21koa ere.
52 urte beterik, Euskal Herrian garaturiko ekimen militante ugaritan parte hartu du. Hara nola, 
EHZ jaialdian, DEMOen mugimenduan eta Eusko tokiko monetan.

Michel Berhocoirigoin Gamartiarra laborari eta sindikalista da. ELB Euskal laborarien  
sindikatuko militantea izateaz gain, Confédération Paysanne sindikatuaren sortzaileetako bat 
ere bada, eta bertako idazkari nagusi ohia. Laborantza arduratsuaren defendatzaile sutsua, 
zirkuitu laburren, AMAPen, biologikoaren eta etxalde xumeen aldeko militante hau, Euskal  
Herriko Laborantza Ganbararen sortzaileetako bat izan zen eta Ganbararen lehen lehendakaria.

Michel Tubiana abokatua Frantziako Giza Eskubideen Ligako lehendakari ohia da. 65 urterekin, 
Giza Eskubideen Ligako ohorezko lehendakari karguan jarraitzen du.
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AURREKARIRIK GABEKO BABESA

2016ko abenduaren 16an, atxiloketen biharamunean alegia, 4000 lagun bildu zituen  
mobilizazio batean, bakegileen askatasuna aldarrikatu eta armagabetzea burutzeko ardura 
bere egiten zuela baieztatu zuen jendarte zibilak Baionan.

Atxiloaldiak iraun zuen 4 egunetan zein askatu zituzten egunean, egunero ehunka lagun bildu 
ziren bakegileen herrietan.

2016ko abenduaren 23an berriz, Ipar Euskal Herriko 600 hautetsik baino gehiagok (eskuindarrak, 
ezkertiarrak, ekologistak, abertzaleak...) « Armagabetze prozesuan eta konponbide globalean 
inplikatzeko » eskatu zioten Frantses Gobernuari

Nazioarte mailan, Gerry Adams Sinn Feineko liderrak bakegileen aurkako sarekada salatu eta 
Frantziako zein Espainiako gobernuei bake prozesuaren alde engaiatzekop deia luzatu zien.
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2. « Ardura kolektibo 
bat bere gain hartu »

50 BAKEGILEEN DEIALDIA APIRILAREN 8 EGUNERAKO

Luhosoko ekimenak perspektiba berriak ideki ditu ETAren armagabetzea eta Euskal Herriko bake 
prozesuaren garapenari begira. Armagabetzean eta gatazkaren konponbide orokorrean inplikatu  
dadin frantses gobernuari luzatu zaizkion eskaerak, eta bereziki Ipar Euskal Herriko 600  
hautetsi baino gehiagok zuzendutakoa, erantzunik gabe gelditu dira orain arte. Testuinguru honetan,  
apirilaren 8an iraganen den armagabetzearen eguna deitua izan da. Egun honen bukaeran, ETA 
osoki armagabetua den erakundea bilakatuko da. 

Guk, Euskal Herriko hainbat hautetsik eta jendarte zibileko eragileek nazioarteko adituek egiazturiko 
ETAren armagabetze prozesu ordenatu batean frantses gobernuaren parte-hartzea opzio hoberena 
dela pentsatzen jarraitzen dugu. Eta gisa hortako prozesua bat ondoko egunetan gauzatu daitekeela 
oraindik espero dugu. Baina, bake prozesuaren geldiune baten arriskuaren aitzinean, bakoitzak bere 
ardurak hartu behar dituela pentsatzen dugu, prozesu hori bururaino joan dadin, eta Euskal Herrian 
bake zuzen eta iraunkor bat finkatu dadin. 

 - Konbentzimendu osoa baitugu armagabetze osoa euskal gatazka behin betiko  
konpontzeko, eta bortizkeria egoera batera ez itzultzeko baldintza saihestezina dela. 

 - Ezinbestekotzat jotzen ditugulako biktima guzien aitortza, horrek eskatzen dituen  
erreparazio guziekin, eta presoen auziaren behin-betirako konponbidea Baionako Adierazpenak  
zehazten dituen moduen araberan. 

 - Atera behar baita egoera zentzugabe honetatik, zeinean, alde batetik ETAk erakunde  
armagabetua bilakatu nahi duen lehen bai lehen, eta bestetik, bi Estatuek pausu hori eman dadin 
ukatzen duten.

 - Aieteko bake konferentziaz geroztik eta borroka armatuaren bukaeraz geroztik kasik 6 
urte iragan direlarik, prozesuaren geldiuneak asmatu nahi ez ditugun ondorioak ekar baititzake.

Arrazoin guzi horiengatik, Euskal Herriko bakearen artisauak bilakatzea, eta apirilaren 
8ko larunbatean iraganen den desarmearen egunari deitzea erabakitzen dugu gaur. Egun  
horretan parte-hartuko dugu, eta bake zuzen eta iraunkor baten arrangura duten herritar 
guziak gurekin bat egitera gomitatzen ditugu. 
Apirilaren 8ko larunbatean, bakearen aldeko artisauak milaka izanen gara, Euskal Herrian 
bortizkeriarik gabeko etorkizun demokratiko bat eraiki dadin !
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LES SIGNATAIRES DE L’APPEL

ABEBERRY Jakes Enbata
AGUIRRE Anaiz Biziko kidea
ALAUX Sylviane Pirineo Atlantikoetako alderdi sozialisteko diputatua
ANIOZBEHERE Jean Sarako auzapez ohia
ARAGON Marie – Christine Departamenduko kontseilari sozialista
ARIZMENDI Paco PNB-ko lehendakaria
BADIOLA Paul Donibane Lohizuneko lehendakari ohia
BETBEDER Lucien  Auzapezen Biltzarreko lehendakaria
BIDART Betti Hautetsi abertzalea
BISAUTA Martine Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari ordea
BORDAGARAY Jojo Kantaria
BORDES Anne-Marie  Kazetari ohia
BOUCHET Martine
BRISSON Max  Pirineo-Atlantikoetako departamenduko Kontseiluko lehendakari ordea, LR  
alderdikoa
CACHENAUT Maryse Laborari
CAPDEVIELLE Colette Pirineo Atlantikoetako departamenduko kontseilari sozialista
CELLAN Claire CFDT Santé Sociaux Pays Basque-ko idazkari nagusia
COLINA Mertxe  Abertzaleen Batasuneko kidea
COSNAY Marie Idazlea
DARRAIDOU Andde Auzapezen Biltzarreko lehendakari ohia
DEBARBIEUX Yvette Hautetsi komunista
DUFAU Peio SCGTko sindikalista
ECENARRO Kotte Hendaia auzapeza eta Pirineo Atlantikoetako departamenduko kontseilaria
ELICHIRY Jean-Daniel Elkartasun elkarteko zuzendaria
ESPAGNAC Frédérique Alderdi sozialistako senataria
ETCHANDY ITHURRALDE Maritxu
ETCHEBEST  Michel Mauleko auzapeza eta Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari ordea
ETCHETO Jean-Baptiste Sindikalista
ETCHEBERRY Jean-Jacques Artisaua eta Euskal Hirigune Elkarteko kontseilaria
FAGOAGA Jean  Anai Arteako sortzaileetako bat
FROSSARD Claire CDDHPBko idazkaria
GROSSIER Jean Pierre Euskal Herriko CCFD-Terre Solidaire-n lehendakaria
HIRIART Alain Hiriburuko auzapeza eta Euskal Hirigune Elkargoko kide exekutiboa, EH Bai
HOQUI Joana Azia elkarteko lehendakaria
IRAZOQUI Maite Baionako hezkuntza Elizbarrutiko zuzendari ohia eta Atxik Berrituz-eko kidea
LARRALDE Michel CFDT Pays Basque-eko idazkari nagusia
LASTIRI Jeannot CGT hospitaleko sindikalista
LEFORT Jean François SORTUko kidea
LEICIAGUECAHAR Alice Eskualdeko berdeetako kontseilaria
LOPEPE Anita EHBAI-ko bozeramailea
MENDIBURU Robert Langile misioko apeza
MICHAUD Anne Marie CDDHPBko lehendakari ordea
MICHELENA  Teresa EKB/CAR
MILLET-BARBE Christian Baionako auzapezaren axuanta
MOUESCA Gabi OIP lehendakari ohia
PACHON Victor
PRIETO Géronimo LABeko lan auzitegietako kontseilaria

7



SALLABERRY Battitt Hendaiako auzapez ohia
SARASUA Ainhoa Aitzina-ko kidea
STE MARIE Panpi Laborari sindikalista
TELLIER Pantxo
VALLI Franz Emmaus Franceko lehendakari ohia eta Baionako Europako Etxeko kidea
VEUNAC Michel Miarritzeko aupeza
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3. «Bake justu eta 
iraunkorra  

eraiki »

ARMAGABETZEA, BAKE PROZESUA BULTZATZEKO 
GILTZA

5 urte baino gehiago dira erakunde armatu bat bere armagabetzea burutzeko prest  
dagoela eta bi gobernuk ezer aldatu ez balitz bezala jokatzen dutela. Estatu Frantses 
eta Espainiarrek ez dute elkarrizketarzako edo baretzerako inolako baldintzarik sortzen. Are  
gehiago, Nazioarteko Egiaztatzaile Batzordearen (NEB)  kontrolpean haien armategiak zigilatu 
nahi dituzten ETAko kideak atxilotzen ditu.  

Bake prozesuetako eta Segurtasun gaietako naziorteko adituek osatzen dute batzorde hau.  
Besteak beste, Aracelly Santana, Nazio Batuen Erakundeko idazkaritzako ordezkariorde ohi eta 
Nazio Batuen Erakundeko Gai Politikoen departamenduko Ameriketako bulegoko zuzendari 
ohiak.  

2014ko otsailaren 21ean, NEBak ETAk bere munizio, arma eta lehergailu armategiak  
zigilatzen hasi zela iragarri zuen. 2014Ko abenduaren 21ean, adierazpen baten bidez beste  
mandatu bati ekingo ziola jakinarazi zuen : ETAren armategien zigilatzearen eta indargabetzearen  
egiaztapena. 

Nazioarteko Batzorde baten kontrolpean eta jendartearen zati baten babesarekin ETA erakunde 
armatuak bere aldebakarreko armagabetzea hasi du eta horretan jarraitzen du, gobernu frantses 
zein espainiarrek inolako interesik eskeini ez arren.  

5 urte baino gehiagoz dirauen egoeraren eta Euskal Herriko bake prozesuaren blokeoaren  
parean, jendarte zibileko 3 pertsonalitatek (Michel Berhocoirigoin, Jean-Noel Etcheverry « Txetx » 
et Michel Tubiana ) erakunde armatuaren armategiak haien ardurapean jartzeko eskatzen diote 
ETAri. 2016Ko abenduaren 16an, ETAren armen % 15aren deuseztea burutu zuten  . Frantses  
poliziak, beste bi pertsonarekin atxilotu eta herri-mobilizazio indartsu baten ondotik askatuak 
izan zituzten « bakearen artisauak ». 

Bake prozesu gehienen kasuan bezala, eta ardura hau hartu duten bakegileek ulertzen duten 
gisan, armagabetze prozesuak gatazkaren ondorioak konpontzeko bermea izan behar du, batik 
bat, justizia transizionala plantan ezartzeko zeinak :

 •euskal preso eta iheslari politikoaren egoeraren konponbidea bilatu beharko duen.
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 •Etorkizuneko elkarbizitzaren bidean -, biktima ororen onarpen eta errepaziorako  
baldintzak sortu beharko dituen dituen.

QUELQUES DECLARATIONS

Anaiz FUNOSAS, Bake Bideako lehendakaria (Bakearen aldeko mugimendu zibila)

« Cela [Aieteko bake konferentzia] une garrantzitsua izan da, itxaropen handia 
dakar nazioarteko komunitateak horretan sinesten duela ikusteak, berriro ere 
jendea mahai-inguruan eseri eta handik 3 egunera ETA erakundeak adierazpen 
historiko batekin baikorki erantzuten duela : borroka armatua erabiltzeari behin 
betirako utziko dio eta frantses zein espainiar gobernuekin elkarrizketak hasteko 
prestutasuna du».

Max Brisson

«Gure gestioak gestio, etiketa politikoa gainetik batzuk eta besteek lan egin 
arren, isiltasuna hori atzeman dugu parean, indiferentzia hori, modu militar edo 
polizialean soilik konpontzen diren gatazken adibideak soilik egon balira bezala 
historian.Munduan ez da egon armen bidez konpondu den gatazkarik »
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Jean-François BLANCO, « Bâtonnier » ohia, Akitania Berria Eskualdeko kontseilaria 
(berdeak), Bakegileen abokatua

«    5 urte joan dira ETAk indarkeriari utzi eta bakerako proposamena egin  
zuenetik eta bost urte alferrik joan dira. Bake prozesuak ez du aurrerapenik 
izan. Hori guti balitz, atxiloketek jarraitu dute eta negoziazioetarako ETAren  
arduradunak atzeman dituzte»

Raymond KENDALL, Interpoleko idazkari nagusi ohia

«Espainiaren jarrera primitiboa dela uste dut: “Irabazi nahi dugu, deuseztu 
nahi zaituztegu, beste ezerk ez gaitu interesatzen. Baldintza hauetan ezin zaio  
inolako elkarrizketari hasiera eman.   […] Frantziako agintarien erantzuna 
zaila da azaltzen. Noizean behin, Espainiaren jokabidetik aldenduko balira,  
sinesgarritasuna irabaziko lukete.»

Anita LOPEPE, EH Baiko bozeramailea 

«  Jendarte zibilaren mailan zentzu sakoneko gauzak gertatu diren bitartean,  
gobernu frantses zein espainiarrek euskal gatazka instrumentalizatzen  
segitzen dute hemengo (Euskal Herria) herritarren interesez gaindiko beste interes  
batzuen izenean  »

Jean-René ETCHEGARAY, Euskal Hiri Elkargoaren lehendakaria, Baionako auzapeza 
(UDI)

«  Luhuson atxilotu zituztenak bagileak dira, baina kriminalak balira bezala  
tratatzen dituzte. Egiazki, beraiek ari dira biharko Euskal Herriko bakea eraikitzen. 
Estatu Frantses zein Espainiarrak mahai-inguruan eseri ez direlako hartu  
dituzten pertsona horiek halako arriskuak »
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Pierre JOXE, Barne eta Defentsa ministro ohia (PS)

« Ene informazioen eta horretaz okupatu diren ene ezagunen arabera, armak 
indargabetuz bake prozesuan beste urrats bat egiteko borondatea zegoen.  
Biziki gauza ona dirudi. Ene urruneko oinordekoa den Lerouxk okerreko aholkuak  
jasoko zituenn adierazpenak egin aitzin. »

Jean-Noël ETCHEVERRY, TXETX Bakegilea, 2016ko abenduaren 16an Luhusoan 
atxilotua, Bizi eta Alternatibaren sortzailea

«  Gure gisako militante bakezale eta baketsuek egoera hau blokeotik  
ateratzeko ardura sentitu dugu. Ezin dugu Alde guztietan dauden armategiekin 
eta horrek dakartzan orotariko arriskuekin bizitzen jarraitu.  Louhusok denboraren 
joana azkartu eta euskal jendartearen baitan guzti honekin bukatzeko eta gure  
historiaren beste orri bat idazteko borondatea dago. Hau da hurrego aste eta 
hilabeteetan jokoan egonen dena.  »

Sylviane ALAUX, Pirineo-Atlantikoetako 6.barrutiko diputatua

« Luhusoan gertaturikoa […] une azkarra izan da. Etapa bat pasa berri dugu, hala 
dio jendarte zibilak : « gobernuek ez badiote gai honi heltzen, guk hartuko dugu 
gure gain» ».

François HOLLANDE, Frantses Errepublikako presidente, Kolonbian egindako bisita  
ofizialean 

« Hasi duzuen bake-prozesua txalotzeko ere etorri nahi nuen Kolonbiara. Erabaki 
ausarta hartu duzue eta munduarentzako adibidea da. Izan ere, emaitza honek, 
negozioazioarekin, elkarrizketarekin, egoskortasunarekin, gatazkak konpon  
daitezkeela erakusten digu, fatalitaterik ez dagoela»
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Michel BERHOCOIRIGOIN,  bakegilea, 2016ko abenduan Luhuson atxilotua, laboraria, 
« Confédération Paysanne » eta ELB sindikatuen sortzailea

«  Estatuak haien kontraesanen parean jarri behar ditugu  : hemen ezer  
pasako ez balitz bezala jokatzen duten bitartean, bake prozesuak txalotzen dituzte  
edonon . […]. Historiara pasatzeko baldintza guztiak dituzte eta dena dela ez da  
atzera-bueltarik izanen : armagabetzea eginen da, abian da »
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ARGAZKI BATZUK

Luhusoko atxiloketak salatzeko Baionan egindako manifestazioa

Luhusoko atxiloketen biharamunean, eragile politiko eta sindikal desberdinek egindako prentsaurrekoa

Famili politiko desberdinetako hautetsi eta auzapezen elgarretaratzea Baionako suprefetura parean

Argazki gehiago nahi izanez gero gure webgunean aurkitzen al dituzue eta erabili ere: 
http://artisansdelapaix.eus/presse/
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Akreditazioa
Prentsari dedikatutako gune desberdine-
tan sartzeko (prentsa gunea, euskal museoa, 
ohol tza bazterreko espazioa), akreditazio eta 
identifikazio txartela beharrezkoak dira. Sal-
buespenik ez da onartuko. Akreditazio eskaera 
www.artisansdelapaix.eus webgunean egin 
daiteke. 

Laguntza kit bat
Hemen, oinarrizko informazio guzia atzemanen 
duzu: desmartxa azaltzen duen prentsa txos-
tena, interes punduak agerian ematen dituen 
hiriaren mapa, eguneko egitaraua eta ordute-
gia, prentsari dedikatutako eremuetan sartzeko 
identifikazio txartela, harremanak.  

Prentsa arduradunak
Zuen harrera egiteko, zuen informatzeko eta 
behar dituzuen elkarrizketak egiten lagun-
tzeko hainbat laguntzaile mobilizatuak izanen 
dira. Egun osoan zehar, ahal den neurrian zuen 
galderei erantzunen diete. Trukaketak errexteko 
SMS bidez komunikatzea galdeginen dizuegu. 
Zuen hizkuntzaren arabera definituko ditugu 
erreferenteak. 

Prentsa gunea
Hiri erdian kokatutako gune egokitu bat pro-
posatzen dizuegu. Wifi sarea eta argi indarra 
atzemanen duzue bertan. Goizeko 8etatik goiti, 
Eusko Ikaskuntzako egoitzan harrera eginen 
dizuegu (Jauréguiberry kaia, 51), merkatu on-
doan. 

Gune nagusiak
Eguna, 4 gune nagusien inguruan antolatuko 
da (ikus mapa): 

Proiekzio eta mintzaldi.  
 Prentsaurrekoak. Espazio 

arazoengatik, kamerak ez dira onartuko. Arga-
zkilariek lehen 5 minutuetan irudiak hartzen 
ahalko dituzte soilik. Gela barnean splitter bat 
zuen esku utziko dugu soinua hartzeko eta 
telebisten soinu eta irudientzat gure kamioi 
sateliteari lotzeko kodigo bat emango zaizue. 
Teknologia hori ez duten hedabieentzat, Paul 
Bert plazako oholtza bazterrean splitter bat 
(soinu + irudi) ukanen duzue.

Mintzaldiak. Irudiak hartzen 
ahalko dira hortarako antolatutako guneetan: 
oholtza bazterrean eta gelaren gibelekaldean. 

 Ekitaldi nagusia. Pren-
tsa eremu bat marraztua izanen da oholtzaren 
eskuinaldean. Splitter bat eskuragarri izanen 
duzue soinu eta bideoa berreskuratzeko. 

Antolatzaileek egunaren gertakari guziak kap-
tatuko dituzte eta tarte labur baten buruan 
proiektatua kamioi satelite bati esker. Konexio 
kodeak emanen dizkizuegu irudi guziak berres-
kuratzeko. 

Antena parabolikoz edo ekoizpen gelaz ekipa-
tutako kamioiak, bai eta plato eta dispositibo 
bereziak, zona urdinean kokatuko dira. Bi gene-
radore hornituko ditugu. 

PRENTSARI ZUZENDUTAKO INFORMAZIO PRAKTIKOAK

Bere forma eta antolaketa ereduagatik, 2017ko apirilaren 8ko eguna historikoa eta ezohikoa izanen da. 
Gertakari horrek itxaropen handia sortzen du euskal jendartearen baitan. Jende asko egongo da beraz 
Baionan larunbat honetan, hedabide asko besteak beste. 

Zuen kazetari lana errextea engaiatzen gira, behar dituzuen informazio eta edukiak zuen esku utziz. Den-
bora berean, zuen ulermenarekin eta jarrera baikorrarekin kondatzen dugu egun hori baldintza onetan 
iragaiteko. Kazetari bakoitzari doakio ondoko modalitateak errespetatzea:



kamioi
sateliteentzat eta «plato» tokia

 elgarretaratze nagusia

 debate publikoa

 prentsa puntua

 prentsa gelasegurtasun eremua
Ibilgailuek ezingo dute ez ibili ez eta aparkatu

1

3
2

1

3

2

4

4

BAIONA



prentsarentzat tokia

antolatzaileentzat segurtasun eremua
                prentsa ezingo da eremu honetan sartu



Sartzea libre : BAKEA ORAIN, Herriaren aldarria
Bake Bideak antolaturik

ATALANTE ZINEMA, 
7 Denis Etcheverry karrika Baionan

Ondotik eztabaida :
 epaile ohia eta NBEko Giza Eskubideen komite kide ;

 Zuzenbide erakaslea et Europako Kontseiluko aholkaria;
Filma egilea.

Bake Bideak antolaturik

  Karpapean, Roland Barthes zelaigunean

 SARE plataformaren boz eramailea eta Euskal Gobernuko Justizia, Lan eta 
Gizarte Segurantza sailburu ohia

 antropologoa, foro sozial iraunkorreko kidea
epaile ohia eta NBErako aditua   

 :

BAKEA ORAIN, Herriaren aldarria
Euskarazko azpitituluekin pantaila handian.

Paul Bert plaza.

ARMAGABETZE ETA BAKE PROZESURAKO 

 : Paul Bert plaza

ARMAGABETZE
EGUNA
APIRILAK 8
BAIONA




