


LAN-TALDEETAKO EKARPENEN

INGURUKO LABURPEN-IRUZKINA

1.

Aipagarria da Jonan Fernandezek eginiko
hitzaldiaren ondorengo hausnarketen zuhurtzia eta
heldutasuna. Talde honen iritziz, bakearen bidea
gizartea osatzen dugun gizabanako bakoitzaren 
bihozberritzearekin hasten da. Eginkizun hau ez 

tze prozesua gutako
bakoitzean hasi behar da.

Bihozberritze honetan ondokoak azpimarratzen
dira: gutako bakoitzak orain bizirik dauden zauriak
eta mugak onartzea; onartzen da prozesu luzea
dela, bere denbora behar duena; elkarrekiko
errespetua dira adiskidetze-bidearen hasiera eta
erreferente nagusiak, bai eta bertatik eratorritako
giza duintasuna eta giza eskubideak ere.

Prozesu honetan kontuan hartzekoak dira,
halaber, ondorengo hauek: Inor ez da guztizko
egiaren jabe. Arazoa isildu ez baizik egin
behar da eta, zaila izan arren, diagnostikoak
askotarikoak izan arren, gehiengoak onartuko duen
gutxieneko diagnostikora iritsi behar da.

2.

Horretarako EKIMEN ETA JARRERA sail baten
ekarpena egiten da. Ekimen horiek guztiek 
abiaburu pertsonala dute, prozesu horretan garatu
beharreko entzute eta elkarrizketarekin
erlazionaturikoak. Horretarako, beharrezko
litzateke konfiantzazko adierazpen-topaguneak
ahalbidetzea. Eta topagune horiek prestatzea da
zeregin garrantzizkoenetako bat. Beste zeregin bat

keren berri
ematea.



3.

HEZIKETA balio nagusitzat jotzen da gizartea
gizalegez egituratutako belaunaldiez hornitzeko
garaian. Elkarrizketan oinarrituriko heziketa hainbat
eremutan: gizartean, familian, eskolan, elizan,
elkarte zibikoetan... Indar berezia jartzen da
desberdina den horrekiko errespetuan, desberdin
pentsatzen duen horrekiko errespetuan. Horrekin
batera azpimarratzen dira enpatian oinarrituriko
heziketa, arazoen muinera joan eta konponbide
egokiak bilatzen saiatzea.

4.

JESUS da gure bakea. Bera da bakearen oinarri,
eredu eta bide. Horregatik Jesus eta ebanjelioa
dira bizitzaren erreferente; erreferente horren
proposamenak gatazkan bizi garenok gizatiartu eta
adiskidetu egiten baikatu. Horregatik, bada, Jesusi,
bere bizimoduari, etsaiekiko zuen jarrerari egiten
zaien aipamenak berebiziko garrantzia du gure
herriak bizi duen gisako egoeretan. Jesusengandik
jasotzen dugun bakea da besteei helarazi behar
dieguna, dohainik eta ordainik eskatu gabe.
Jesusen bakeak garamatza gizaki guztiok senide
garela aitortzera, Aita beraren seme-alaba eta, gu
bezalaxe, Jainkoak maitatuak. Hortik ondoko
ondorio garrantzitsua: biktima guztiak gure biktima
dira. Etsaienganako baldintzarik gabeko
barkamena Jesusen mezuaren zati da.

5.

Aurkezturiko galdetegiaren azken gaia bakearen
eraikitze honetan ELIZAK duen zeregina zen.

Aipagarria da ez direla aipatzen gotzainek horren
inguruan egin dituzten aldarrikapenak.. Ez dira
orientabide egokitzat jotzen gure herriak bizi duen
garairako. Hemen aipatu diren prozesuak sorrarazi
behar ditugu gure kristau-elkarteetan. Kontuan izan
behar dugu elizbarrutian adiskidetze prozesu bat
bultzatu behar dugula, gure gatazkak aitortu eta
adiskidetzera prestatuz.

Elizbarrutiak parte zuzenagoa hartu beharko luke
adiskidetzera bideraturiko lanetan eta
proposamenak aurkeztu, horretarako erabiltzen
duen hizkuntza ulerkorra izan dadin saiatuz, ez 
bakarrik eliza osatzen dutenentzat gizarte
osoarentzat baizik.

6.

BESTE PROPOSAMEN BATZUK:

Baikortasunez baloratzen da borroka
armatua uzteko ETAren erabakiaren
ondorengo egoera.

Adiskidetzearen alde lanean ari diren
mugimenduekin batera lan egiteko
konpromisoa hartu behar dugu.

Prozesu hauetan gazte jende arduratsua
inplikatu.

Jonan Fernandezen hitzaldia argitaratu.

an.



7.

Jonan Fernandezek emandako hitzaldia positiboki
baloratu zuten baina bertaratutako askok jardunaldi
luzeagoa nahi zuten azaldutakoa erregistratu eta
sendotzeko. Azaldutakoa oso garrantzizkotzat jo

Eutsi Berrituz talde
bultzatzaileari eskatu zitzaion antzeko jardunaldiak
antolatzeko probintziako beste lekuetan. Ekimen
hau, gainera, erakunde zibilek hartu beharko lukete
beregain.

Bertaratutako batzuek hitzaldiko zenbait alderdi
argitzeko eta sakontzeko eskatu zuten, hala nola: 
gatazkaren motibazio edo arrazoiak, presoen eta
senitartekoen egoera. Hitzaldian azaldutakoa gure
gizartera eramateko moduez galdetzen da behin
eta berriz, bai informazioari dagokionez bai
proposaturikoa gauzatzeari dagokionez, elizan,
elizabarrutian eta gainerako eremuetan, predikazio,
katekesi, Caritas... eta baita eremu zibiletan, batez
ere udaletan.


