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Zazpi libururen bilduma honen aurkezpen oro orr
-~----

Liburu honen aurkezpena.
1. dokumentua. Euskal kasuan gert turiko iz
ku
urraketei buruzko oinarrizko txosten (1 0-2013).
2. dokumentua. 1960. eta 2014. urteen artea hild ko k
eragindako erakunde terroristen atentatuen auzi ideari
buruzko txostena. Euskal kasua.

31

3. dokumentua. ETAk mehatxatutako pertsonek jasan duten
bidegabekeriari buruzko txos en a ( 1990-2011 ).

103

4. dokumentua. Ertzainek eta haien familiek ETAren
mehatxuaren ondorioz jasan duten bidegabekeriari
buruzko txostena ( 1990-2011).

153

5. dokumentua. Euskadin gertatutako tortura-kasuak ikertzeko
197
proiektua 1960-201 O.
6. dokumentua. Datuak bildu eta oinarrizko txostena egiteko 19361978 urte bitartean urratu ziren oinarrizko eskubideei buruzko
Lankidetza-hitzarmena.
245
7. dokumentua. Armagabetze azkar, bideragarri eta eraginkor
baterako prozedura-proposamena, ETAren gizartearen aurreko alde
bakarreko keinu batean oinarritua, gizartearen, nazioartearen eta
erakundeen babespean.
257
8. dokumentua. Zuzendu programa, Giza eskubideen arloan
autokritikaren pedagogía egiteko dibulgazio programa.

265

3

Aurkibidea
Zazpi libururen bilduma honen aurkezpen orokorra.

5

Liburu honen aurkezpena.
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1. dokumentua. Abiapuntua .

9

2. dokumentua. Biktimen inguruko politika eta ekim nen
kudeaketari buruzko txostena . Aldi bereko hamabost lan-ildo
eta zentzuzko batasun bat.

17

3. dokumentua. Eusko Jaurlaritzaren harremana biktimekiko
2013 eta 2014 urteetan zehar.

31

4. dokumentua. KRE ik egindako azterlanen laburpena.

41

5. dokumentua. Gertu Programa .

63

6. dokumentua. Eraikiz Programa.

73

7. dokumentua. Bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen
argazkiak, herriz herri .

83

8. dokumentua. 1960 eta 1978 artean Giza Eskubideen urraketak
jasandako biktimen Balorazio Batzordearen txostena.
125
9. dokumentua. Euskal Autonomía Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean
izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen
urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa
emateko Legea.
141
1O. dokumentua. Batera konpromisoa.

161
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Liburu honen aurkezpena.
1. dokumentua. Memoriari buruzko politika publikoa.
Oinarriak eta proiektuak.

9

2 . dokumentua. Memoriaren Mapa amaituz.

19

3. dokumentua. Memoriaren , Bizikidetzaren eta Giza
Eskubideen lnstitutua sortzeko Legea.

29

4. dokumentua. Gogora lnstituaren 2015-2016 aldírako
Jarduera Programa.

43

5 . dokumentua. Memoria Historikoaren arloko Lehentasunen
Oinarrí Programa 2015-16.

61

6 . dokumentua. 2015-2020 aldirako EAEko Plana, hobien
kokapena ikertzekoa, Gerra Zibilean desagertutako
pertsonak bilatu eta identifíkatzeko.

97

7. dokumentua. «Memoriaren ibilbideak» lanen laburpena.

129

8 . dokumentua. Memoria historikoaren egia errekonozitzea
lortzeko prozesuan aurrera egiteko eta frankismoaren biktimei
ordaina emateko proposamenak.

141
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