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Aurtengo Aberri Eguna zalantzarik gabe ilusioz eta itxaropenez bizi eta ospatzeko eguna
izango da. Herri ukatua eta bi estatuengatik zapaldua da Euskal Herria baina, era berean, azken
urteotan emaniko aurrerapausoek zein etorkizun hurbilari begira aurrikus daitezkeen urratsek
itxaropentsu izateko parada eskaintzen digute.

Marko politikoen krisia

Orain dela hamar urte, abertzaletasunak bultzaturik eta bertako arazo larriei aurre egin asmoz,
denon artean departamenduaren aldeko dinamikari ekin genion Lapurdi, Nafarroa Beherea eta
Zuberoan. Ugariak dira azken urte hauetan buruturiko ekimenak eta handia ere bertan bizi eta lan
egiten duten hautetsi, eragile eta herritarren aldetik jasotako babesa eta atxikimendua.

Bitartean, Estatu Frantziarraren aldetik, etengabeko ezezko borobilak eta mespretsua besterik
ez dugu jaso. Ondorioz, bai herri gisa ukatzen gaituen estatu eredu jakobinoa, departamenduaren
aldeko dinamika bera zein aurrera begira abertzaleon arteko estrategiaren nondik norakoak auzitan
eta eztabaidan daude egun.

Bestalde, Estatu espainolaren menpe dauden beste lau herrialdeetan orain dela 25 urte luze
jada inposatutako marko autonomikoa eta konstituzionala krisian dago erabat eta marko politikoaren
inguruko eztabaida politikoa irekia dago erabat, aldaketa politikoaren premia eta aukerak begi
bistakoak direlarik.

Oro har beraz Euskal Herriari indarrez inposatutako marko politikoak krisian daude eta
zorionez etorkizuneko marko politikoaren inguruko eztabaida politikoa irekia da jada Euskal Herri
osoan. Era berean, euskal gatazkaz ezagutzen dena nazioarteko agenda politikoan kokatua dago
inoiz ez bezala. Guzti horrengatik gatazkaren konponketarako eta gure nazioaren garapenerako
funtsezkoak diren erabaki ahalmenak eta eskubideak berreskuratzeari begira, herri honek jada
bide erdia baino gehiago egin du, zalantzarik gabe.

Lan eta borroka handia egin da Euskal Herri osoan aipatu eztabaida politikoa irekitzeko eta,
berriro ere, gure herria bidegurutze batetara erakartzeko. Asko da ezker abertzalea osatzen duten
gizon eta emakumeek eskaini eta jarri dutena horrelako egoera eta aukera berri bat irekitzeko.
Horregatik eta, are gehiago Aberri Egunari begira, gogora ekarri nahi ditugu bidean gelditu edota egun
urrun bizitzera kondenatuta dauden preso eta iheslariak. Beraiei eta urte guzti hauetan kalean,
lantegietan, ikastetxeetan eta instituzioetan lan egin duten milaka herritarrei esker egun Euskal Herria
aukerez beteriko garai eta une baten aurrean kokatua da zalantzarik gabe.

Gerra eta ilegalizazioen politikaren porrota

Bi estatuek era guztietako errepresio eta gerra politikak erabili dituzte azken hamarkadetan
oro har Euskal Herriaren aurka eta bereziki ezker abertzalearen aurka. Eraso, errepresio eta gerra
zikin guztien gainetik aurrera egin du, ordea, gure herriak, baita ezker abertzaleak ere.

Hain zuzen, lehen aipatu dugun eztabaida politikoan eragiteko eta sortutako egoera eta
aukera berri hori baldintzatu nahiaren baitan ulertu beharra dago azken urteotan prozesu politikoaren
motorra izan den eta den ezker abertzalearen erakundeen aurkako eraso eta ilegalizazioak.

PP eta PSOEk Batasuna erakunde nazionalaren ilegalizazioa erabaki zutenetik ia bi urte
pasa diren honetan, bere helburuetan porrot egin dute eta horren lekuko, azken urtean ezker
abertzaleak lortutako emaitza onak buruturiko hiru erronka elektoraletan.

Ezker abertzalea bozkaz hustu eta gure oinarri soziala urtzea zuten helburu gure ekimen
politikorako gaitasuna eta eraginkortasuna ahuldu asmoz. Alta, ezker abertzalea eta Batasuna berak
sendoa eta indartsua den mugimendu politikoa osatzen dute, izaera nazionala izaki, azken
hilabeteetan proposamen eta eskaintza politikoen bitartez eskenatoki politikoa baldintzatzeko



gaitasuna erakutsi duena. Hau guztia kontuan hartu beharko luke estatu espainiarreko presidente
berria izango den Rodriguez Zapaterok bere aurrekoak bezala, alferrikakoa den bide bati berriz ere ez
ekiteko, bederen.

Iruzur gehiagorik ez

Badira, era berean, apartheid egoera baliatuz, sortutako markoaren inguruko krisia eta
eztabaida berriro ere beren alderdi interesen mesedetan aprobetxatu nahi dutenak. Badira irekia den
atea berriro ere iruzur berri baten bitartez itxi, eta gaizki itxi nahi dutenak.

Berriro ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiru herrialdeetarako estatutu berri baten
bitartez egungo egoera luzatu eta askatasunerako eta bake justu eta iraunkorrerako dugun
aukera alferrik galtzea galarazi behar dugun arduragabekeria galanta da.

Euskal Herriaren garaia: indarrak bildu eta egituratzeko garaia.

Hain zuzen, aukerez beteriko une honetan, ardura politikoarekin eta jarrera eraikitzaile eta
positiboarekin aritu nahi izan dugulako esana dugu 1998. urtean irekitako prozesuan urrats berri bat
emateko garaia iritsi dela.

Euskal Herriak, ezinbestean eta lehen bait lehen, bere aitortza politikoa eskuratu behar
du eta hauxe da fase politiko honetako helburu nagusia. Euskal Herriari dagokion
autodeterminazio eskubidearen onarpenak gatazkaren konponketa dakarren neurrian eta, herri gisa
garatzeko ere funtsezkoa dugun neurrian, erronka honi ekin behar diogu, ausardiaz, alderdi interesak
alboratuz eta herria eta herritarrak interes propioen gainetik jarriaz. Horretarako, eta egun bat bera
ere galdu gabe, bakea eta konponbide politikoaren hautua egiten dugun guztiok mahai baten
inguruan eseri eta denon artean herri honek behar duen elkarren arteko konponketarako
egitasmoa osatzeko unea iritsi delakoan gaude.

Era berean eta gatazkaren konponketari aurre egin behar zaion bezala, abertzaleok gure
herriaren eraikuntzari eta nazioaren garapenarekin egin behar dugu aurrera. Asko da azken urteotan
nazio eraikuntzaren alorrean, arloz arlo eta esparruz esparru, landu eta egituratzen joan
garena. Asko dira egunerokoan nazio eraikuntzan diharduten herritar eta eragileak eta, honetan
ere, indarrak bilduz eta egituratuz urrats berri bat emateko garaia ere heldu zaigu.

Ziur gaude batzuk eta besteak azken hilabeteotan eginiko eskaintza eta proposamenak,
zein eragile askoren artean Nazio Eztabaida Gunean eztabaidatu, landu eta igandean
aurkeztuko diren proposamenak ezinbestekoak izango direla lehen aipatu urratsak eman ahal
izateko.

Horregatik, Batasunak bere alderdi interesak alder batera utzi eta aurten ekitaldi propiorik ez
egitea erabaki du. Honela, Nazio Eztabaida Gunearen ekitaldiari eta Udalbiltza instituzio nazionalaren
deialdiei eman nahi izan diegu garrantzia eta ekimen hauetan parte har dezaten luzatu diegu deialdia
herritarrei.

Une erabakior baten aurrean gaudela ezin uka aurrez aurre ditugun baldintza objektiboak eta
aukerak ikusirik. Euskal Herria helburu, ardurarekin eta borondatearekin aritzean dago gakoa eta
horretan saiatu eta ahaleginduko gara Batasunako gizon eta emakumeak.

Bitartean, garai berrien atariko Aberri Eguna, gure nazioaren eguna, ospatu eta aurrera
begira lan eta borroka egiteko deialdia ere luzatu nahi dizuegu, bakea eta askatasuna lehen bait
lehen eskuratu asmoz denon konpromisoa ezinbestekoa delako.
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