
2004ko Aberri Eguna, LAB sindikatuaren manifestua
Euskal langileria burujabetza prozesuaren eragilea,
jendarte eredu alternatiboaren bidetik

Urtero Aberri Egunean gure nazio nortasuna eta erkidego nazionala garen
aldetik, gure etorkizuna eratzeko borondatea berresten eta ospatzen dugu.
Gaur egun, Aberri Egunak, esparru politiko jakin baten aurrean,
aldarrikatzeko izaera izaten jarraitu behar du. Estatu espainiar eta
frantsesak osatutako esparru honek, printzipio demokratiko funtsezkoenak
jotzen ditu eta herri honi eta bere herritarrei bere etorkizuna erabakitzeko
eskubidea ukatzen die.

Premisa honetatik, Hego Euskal Herriko estatuko hauteskunde orokorretan
eta Ipar Euskal Herrian izandako herrialde eta kantoietako hauteskundeetan
lortutako emaitza eta ondorioek zehaztutako testuinguru zehatz baten
aurrean gaude. Testuinguru hau Martxoaren 11ko gertaera tragiko eta
Angel Berrueta eta Kontxi Sanchizen heriotzek ukitu dute. Hauek, gobernu
espainiarrak ezker abertzalearen kontra eramandako kriminalizazio
politikaren biktimak izan dira.
PPren porrotak euskal jendartearen gehiengoaren artean sortutako poza
bistakoa da eta baita beste itxaropen batzuen aurrean egon gaitezkeen
sentsazioa ere. Hala ere, argi dagoena da, PSOEk, hitz egiteko nolabaiteko
jarrera eta adierazpen kontraesankor batzuk izan ezik, ez duela adierazle
politiko sendorik erakutsi estatu eredua aldatzeko. Horrez gain, Euskal
Herria eta estatu espainiarraren arteko gatazka politikoaren sustraiei
heltzeko gogorik ere ez du agertu. Berak proposatutako erreforma
estatutarioak berriro ere, gatazkaren erroak ukitu barik uzten ditu eta
Lizarra-Garaziko akordioarekin herri honetan irekitako prozesu politikoa
baldintzatzen saiatu da. Akordio honek, Euskal Herrian benetako trantsizio
demokratikorako oinarriak argi eta garbi zehaztu zituen: Euskal Herriak izan
behar du hitza eta erabakia.
Estatu frantsesean ere, Frantziako eskumaren porrota eta PSFren igoera ez
dago benetako aldaketa politiko batean oinarrituta; euskal herritarron
aldarrikapenei bidea eman liezaiekeen aldaketa, alegia.
Horregatik, Ibarretxe planean nabari daitezkeen asmo batzuk eta
estatutuaren ustezko erreformari buruzko PSOEren buruzagi batzuen hitzen
aurrean, LABek zera azpimarratu nahi du: eztabaida ez dagoela
estatutuaren erreforma edo botere administratiboaren banaketaren
inguruan, baizik eta joko demokratikoaren arauak zehaztean. Oinarri
politiko-konstituzional batzuek, izan eta erabakitzeko eskubidea ukatzen
digute; beraz, eredu estatutario horri eusteak, borrokan eta gure
eskubideak ukatzean jarraitzea suposatzen du. Beraz, bada fase bat behin-
betiko ixteko eta desberdina izan behar duen beste bat irekitzeko garaia.
Beste fase hau, euskal nazioa aitortzean eta bere etorkizun politiko,
ekonomiko eta soziala askatasunez erabakitzeko eskubidean oinarritu behar
da.
Gure gizartea astintzen duen indarkeria egoeraren inguruko sufrimendu eta
sentsibilitate testuinguruan gaude. Orain, lehentasun politikoak, gatazka
konpontzea eta ideia eta proiektu politikoen konfrontazio demokratikorako
esparrua ezartzea behar du izan. Baina esku-sartze eta hipotekarik gabeko
konfrontazioa, euskal gizarteak, barne harremanak, estatu biekikoak, zein



nazioarteko erkidegoarekin izan beharreko harreman eredua zehatz ditzan.
Bake eta normaltasun politikorako esparrua antolatzean, ez dago
bidezidorrik eta bide bakarra Euskal Herriko emakume eta gizonen
borondateari zor zaion errespetua da; libre eta demokratikoki agertutako
nahia.
Lehentasunezko helburu horretara heltzeko, guztiok parte hartu behar dugu
eta urratsak aldi berean eman behar ditugu. Gatazkari irtenbidea emateko
Nazio Eztabaida Guneak proposatutako mahaia, LABen ustez ekarpen ona
da. Eztabaida, negoziazio aurreko tresna, eta akordiorako bidea izan dadin.
Eztabaida erabakitzailerako esparru hau, gatazkan dauden alde guztiek
sustatu behar dute.
Hori bai, LABen ustetan, eztabaidarako prozesua bultzatzeko eta gatazkari
irtenbidea eman diezaiokeen negoziaziorako gakoa, ez dago Madrilgo edo
Pariseko agintarien borondate onaren esku. Negoziazioak, esparru juridiko-
politiko berri baten edukiak eta erritmoak zehaztu behar ditu, eta
horretarako, funtsezkoa da euskaldunek beren status politikoa erabakitzeko
eskubidearen inguruan indarrak batu eta aktibatzea. Gakoa, euskal
jendartearen protagonismo zuzenean datza eta ez ezertara heltzen ez diren
negoziazio hutsaletan.
Hausnarketarako parametro honetatik, 2004ko Aberri Eguna honetan,
LABek independentzia eta sozialismorako bidean, estrategia nazional eta
subiranoa eratzeko konpromisoa berretsi nahi du. Euskal Herriko
lurraldeetako errealitate soziopolitiko eta kulturalak aintzat hartuko dituen
izaera nazionaleko estrategia eta ondorioz, baita erritmo eta trantsizio
ereduak baloratzeko beharra ere. Estrategia hau derrigorrez aldaketa
sozialari lotuta egongo da, aldaketa hori langile gehienen laguntza jasotzeko
funtsezkoa baita. Gure ustez, ezin da prozesu subiranorik gauzatu, jarrera
ekonomiko eta sozial neoliberaletatik. Ustezko populismo subiranoa,
kudeaketa politiko-ekonomiko neoliberalarekin batu daitekeenik uste izatea,
berez independentziarako burujabetza prozesuan aurrera egitearen antitesia
da.
Zentzu horretan, EAJk, burujabetzari buruzko diskurtso anbiguoa egin
ostean, bere klase interesak eta botere ekonomikoei eta patronalari mesede
egiten dien praxi politiko-ekonomikoa ezkutatzen dituelakoan gaude. EAJk
alderdiaren interes bereiziak baino ez ditu gogoan, enpresa buruen
iturgintza delakoren bitartez. 1979tik EAJk ezaugarritzat hartu duen
praktika politiko honek, inoiz ez ditu aldaketa politikorako gehiengo sozialak
batuko. Botereari eustea bilatzen du, edonorekin eta edonola. Gure ustez,
estrategia hau antisubiranoa da. Ondorioz, euskal nazioaren eraikuntza
instituzional, ekonomiko, sozial eta kulturalerako lastre hutsa da.
Nafarroan UPNk, interes ekonomiko berberetatik, antzeko helburuak
bilatzen ditu Nafarroarako, baina plantamendu ideologiko ezberdinarekin;
españolismo hutsa eta euskara eta euskal kultura ezabatzeko estrategia.
Ipar Euskal Herrian ezkerreko eta eskumako jauntxoek ere ez dute Euskal
Herria nazioa aitortzen eta bere eskubide demokratikoak ukatzen dizkiote.
Honen aurrean, LABek, langile gehienengan ilusioa eta konfiantza sortzeko
gaitasuna duen esparru subiranoa eratzeari premiazkoa deritzo. Aldaketa
politiko eta sozialerako benetako prozesua bermatzea ezinbestekoa da.
Horretarako, langileen gehiengoak, eraldaketa politiko eta sozialeko
subjektu gisa, burujabetzaren dimentsio sozioekonomikoa nabaritu eta
baloratu behar du. Burujabetzarako prozesuan funtsezko eragile aktiboa
izan behar du. Lan honetan sindikalismo abertzaleak konpromisoa hartu



behar du bere gain. Sindikalismoa langileriaren antolatzeko esparrua den
aldetik, egunero borrokatzen du langileen eskubide eta aldarrikapenen
defentsan. Sindikalismoak, klase posiziotik, estrategia nazional, subirano
eta demokratikorako funtsezko motorra izan behar du.
LABek Aberri Egunean ziklo politiko bikoitzerako deia luzatu nahi du. Alde
batetik, gatazka politikoaren konponbiderako elkarrizketa eta negoziazio
zikloa; ziklo hau autodeterminazio eskubidea aitortzean oinarritu behar da;
eta bestetik, euskal nazioaren garapen instituzional, ekonomiko, sozial eta
kulturalerako zikloa. Esparru subiranoa eta klasekoa dugu helburu.
GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA
INDEPENDIENTEA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!


