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+ Gure herrialdean jardun duten talde 
terroristak ezagutzea eta identifikatzea, bai 
eta horiek guztiek eragindako minari buruz 
hausnartzea ere.

+ Espainian jardun duten erakunde terroristen 
jarduera krudela aztertzea, haien jatorria, 
praktikak eta jarduera-aldiak bereiziz.

+ Estatuko erakundeek eta herritarrek 
berek terroreari eman dioten erantzuna 
baloratzea.

+ Terrorismoaren biktimen testigantzak 
errespetuz entzutea, haien sufrimendura 
enpatiaz hurbiltzeko eta haien jokabide 
eredugarria aitortzeko.

+ Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna; izan 
ere, ezinbestekoa izango zaizu jarduera 
egiteko, bai ulermenezko irakurketa, baita 
laburbiltzeko eta ahozko adierazpen 
egokiarekin aurkezteko gaitasuna ere. 

+ Gaitasun digitala, gailu mugikorren bidez 
kontsultatu ahal izango baituzu eta 
iradokitako jarduera osatzeko beharrezkoa 
den informazioa bilatu ahal izango baituzu.

+ Gaitasun sozial eta zibikoa; izan ere, 
biktimaren lekuan jarri beharko duzu hari 
egindako bidegabekeria ulertu ahal izateko, 
haren minarekin bat egiteko eta bizikidetza 
baketsuaren alde egiteko. 

Jarduera hau 45/50 minutuko modulu baterako 
pentsatuta dago.

Iradokitako jarduerarekin inprimatutako 
materiala, boligrafoak, orri zuriak eta 
smartphoneak edo tabletak bezalako gailu 
mugikorrak erabiltzeko aukera.

Jesús Prieto
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Terrorismoa: 
“Borrokalariak ez 
diren pertsonen aurka 
erabiltzen den indarkeria 
klandestinoa, indarkeria 
egiten dutenen helburu 
politikoen aldeko beldur 
giroa sortzeko, edo 
gobernu baten edo 
nazioarteko erakunde 
baten erabaki bat 
behartzeko”.  
Juan Avilés Farré



Rosario Muela, ama guztiengan suposatzen 
dugun ilusioarekin, zazpi urteko bere alaba 
Mariolaren urtebetetzea prestatzen ari zen. 
UCDko zinegotzia zen Gasteizko Udalean. 
Bere senarra, José Ignacio Ustaran peritu 
industriala, alderdi bereko kidea ere bazen, 
Unión de Centro Democrático, garai hartan 
Gobernuko presidente zen Adolfo Suárezena. 
1980ko irailaren 29 hura egun tragiko bihurtu 
zen Ustaran-Muela familiarentzat. Vidas Rotas 
liburuan honako hau kontatzen da:

“Atea jo zuten, pakete bat zekartela adieraziz. 
Opariren bat zela pentsatu eta atea ireki zuten. 
Une horretan, lau pertsona agertu ziren atarian 
pistolekin armatuta. José Ignacio lurrean 
etzatera behartu zuten, eta emaztea eta 
seme-alabak etxeko beste gela batera eraman 
zituzten, poliziari gaueko hamabiak arte ez 
abisatzeko esan ondoren. 22: 30ean, berrogeita 
hamaika urteko José Ignacio Ustaranen 
gorpua bere autoaren atzeko eserlekuan 
aurkitu zuten, UCDren egoitza probintzialaren 
ondoan aparkatuta. Hildakoa alderdi horren 
zuzendaritza-batzordeko kidea zen. Keinu 
sinboliko bat ematen zuen, Brigada Gorriek egin 
zutenaren imitazio bat zirudiena, Aldo Moro 
jaunaren gorpua hala utzi baitzuten Erroman 
bere alderdiaren, Demokrazia Kristauaren, eta 
Italiako Alderdi Komunistaren (PCI) egoitzen 
arteko puntu distantziakide batean”1.

ETA politiko-militarrak aldarrikatu zuen hilketa 
eta UCDko militante eta buruzagien aurka 
atentatuak egiten jarraituko zuela iragarri zuen. 
Rosario Muelas, bere familia osoarekin batera, 
Sevillara joan zen bere bizitza berregiteko 
asmoz. Hain zuzen ere, ETAk mehatxua 
bete zuen, eta, La persecución de ETA a la 
derecha vasca liburuan azaltzen den bezala, 
talde terroristak UCDko hainbat kargudun 
jazarri, bahitu eta erail zituen, alderdiaren 
desagerpen ia erabatekoa lortuz. Egoera horrek 
ezegonkortasun nabarmena ekarri zion hasi 
berria zen gure demokraziari, eta haren aurka 
zeuden iraganeko sektore nostalgikoenak 
suspertu zituen. 

1980ko irailaren 30eko Norte Expresen lehen orrialdea. Li-
buruklik.
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1    Domínguez, F., Alonso, R. eta García Rey, M., 2010. Vidas rotas. Madril, Espasa, 316-318 orr..



GAKO-HITZAK: ATENTATU TERRORISTA, UCD, 
ESPAINIAKO TRANTSIZIOA, BIKTIMAK.

Testua irakurri ostean (irakurketa kolektiboa izan 
daiteke), jarraian zehazten dizugun lanari ekin 
diezaiokezu, irakurritako testuaz baliatuz eta 
Interneten kontsultatuz. Interesgarria litzateke 
lauzpabost pertsonako taldeetan jartzea. 

ETAk hildako UCDko kideen 
zerrenda egin dezakezu. Zer 
iruditzen zaizu “berunezko urteak” 
bezala ezagutzen den denbora 
horretan gertatutakoa? Zure ustez, 
zer ondorio izan zituen jazarpen 
horrek?

Zure ustez, onargarria da 
gertatutakoa? Zergatik gertatu zen 
orduan? Zer laguntza izan zuten 
mehatxatutako alderdi politiko 
horietako kideek?

Rosario Muela eta bere semea, José Ignacio Ustarán, 
bizilekutzat duten Sevillako bere etxean, UCDko 
politikariaren hilketaren ostean. Raúl Caro, EFE.
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Eraildako pertsona horien familiak 
ez ziren inoiz mendeku bila ibili. 
Horietako askok Euskal Herria utzi 
eta Espainiako beste leku batzuetan 
kokatu behar izan zuten. Nola 
sentituko zinen zu horrelako egoera 
batean?

Talde bakoitzean idatzitako esaldi 
edo ideiak partekatu daitezke. 
Komenigarria litzateke, batetik, 
gizartearen aniztasun ideologikoari 
eta herritarren bizitzari eraso 
egiteak dakarren bidegabekeriaz 
gogoeta egitea, eta, bestetik, 
terrorismoaren biktimek erakutsi 
duten gorrotorik edo mendekurik 
gabeko espiritua aitortzea.

Azkenik, interesgarria litzateke talde bakoitzak 
bere emaitzak dinamizatzaileari ematea, gero 
Oroimenaren Zentroan erabiltzeko. 


