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1931. urtetik, Aberri Eguna Euskal Herriaren eguna izan da,

euskal herritarron festa, aldarrikapen eguna eta gure Herriarekiko

konpromisoa adierazteko eguna. 1999ko apirilaren 4an Udalbiltzaren

oinarriak osatzen ari zen Euskal Herriko Udal Ordezkarien Batzarrak

zioen bezala: “konpromezu zaharrak berritu eta berriak hartzeko

eguna. Konpromezu sozialak, kulturalak edo politikoak; pertsonalak

eta kolektiboak” adierazteko aukera. 2000. urtean Udalbiltzak

kaleraturiko adierazpenak zioen moduan: “euskaldun guztiak batzea

helburua duen eguna, geure nortasunaren adierazpen askea eginaz eta

geure herriaren biziraupen borondatea alaiki aldarrikatuz”.

Euskal Herrian gertatu dena gogoratu ohi da, urteko balantzea

eginez. 1931. urtetik hona hamaika gertaera jazo direla bistan da,

baita 1999tik hona edo, iazko apirilaren 20tik hona ere. Guk, udal

hautesiok, ezin ditugu ahaztu gertu bizi izan ditugun hainbat

gertakizun: iazko Aberri Egunetik egun gutxitara Udalbiltzaren aurka

izandako eraso poliziala, egoitzen prezintoa, kideen

espetxeratzea... Frankismoaren eta nazien garaian eman zen bezala,

sufragio unibertsalik gabeko hauteskundeen bidez udalak osatu izana,

Euskal Herriaren nortasun ikurren aurka eman diren erasoak... Gogoan

ditugu ere, arrazoi ezberdinak direla medio, Euskal Herritik kanpo

dauden herritarrak.

Joan den urteko adierazpenean, Udalbiltzak sorrerako ebazpena

gogoratu zuen: “daitekeen nazio eraikuntza bakarra herritarren

borondate librean eraikitakoa da”. Zoritxarrez, iaz bezala,

aurtengoan ere, Euskal Herriari dagozkion eskubideak urraturik
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jarraitzen dutela esan beharrean gaude; euskal herritarrei dagozkien

eskubideek ez dute aitortzarik eta, Euskal Herria mendean hartu nahi

duten indar arrotzak Herri honetan sortutako ekimen nagusiak

desegiteko ahaleginetan ari dira.

Baina, argi izpiak ere ikus daitezke aurtengo balantzean.

Aberri Eguna une berezi batean ospatzen ari gara. Munduan zehar eta

Euskal Herrian bertan zerbait garrantzitsua ari dela gertatzen

sumatzen dugu guztiok. Eskubide subjektuak ukatzen dituzten eta gu

zatikatzen gaituzten bi estatuetan aldaketa garaiak heldu direla

nabaria da, baita Europan ere. Iaztik hona gure Herrian poliki-

poliki zerbait mugitzen ari dela ezin da ukatu.

Iazko Aberri Egunean, EHNAren aldeko sustapena, hau da, euskal

herritarrak sentitzen diren pertsonek bere naziotasuna publikoki

adierazteko molde baten aldeko behin betiko bultzada herrikoia hasi

berria zuen Udalbiltzak. Egun, urte bat geroago, oztopo guztien

gainetik, 38.000 lagunek tramitatu dute beraien naziotasun aitormen

agiria, Euskal Herriko zazpi herrialdeetan.

Etorkizuna, euskal populuaren esku dagoela berretsi zuen

Udalbiltzak iaz Amaiurren izaniko ekitaldian. “Eraso eta

bidegabekeria guztien gainetik, eragile politiko, sindikal eta

sozial garrantzitsuenek autodeterminazioan oinarritutako konponbide

proposamenak” agurtu zituzten eta urratu beharreko bidea hori dela

azpimarratu zuen.

“Bide hori urratzeko, ezinbestekoa da lurralde zatiketa gaindituz

herri gisa jokatzea. Euskal Herriak du hitza eta honi baizik ez

dagokio bere bidea zein izango den erabakitzea” zioen adierazpenak.

“Euskal herritar guztien iritzia eta borondatea bilduko duen gune

bat behar da. Gune nazional hori sortzeko lan egingo du

Udalbiltzak.” jarraitzen zuen. “Horregatik, Aberri Egun honetan,

Udalbiltzak Euskal Herriari dei egin nahi dio herritarren borondate

librea defendatzeko lan egin dezan. Lurralde edo ideologia mailako

diferentzien gainetik, burujabetza politikoan oinarritutako proiektu



nazionala gorpuzten joateko deia lau haizetara zabaldu nahi dugu

gaurkoan” amaitzen zuen hitzez hitz iazko adierazpen

instituzionalak.

Nazio Eztabaida-Guneak lan eredugarria egin ondoren, iazko

desioa aurtengo Aberri Egunerako errealitate bilakatu da. Euskal

Herriak izaera politikoa duen gatazka historikoa bizi du. Pentsaera

anitzeko hainbat lagunek batetik, aipatu gatazka era demokratiko

baten bidez konpontzeko abiapuntua adostu dute eta, bestetik, Herri

honen berreraikunzari begira elkarlanerako gune berri bat osatzea

proposatu dute Euskal Herriko hiriburuan.

Udalbiltza bat dator ideia horiek iradokitzen duten nazio

ikuspegiarekin eta elkarlanerako filosofia berriarekin. Udalbiltzak,

aurtengo Aberri Egunean, dinamika honekiko atxikimendurik eta

kopromisorik argiena adierazi nahi du. Kaleraturiko nazio

eraikuntzarako proposamenean azpimarratzen den nazio mailako

instituzioen beharrarekin bat dator, baita “Udalbiltzaren hasierako

antolaketa zabala berreskuratzeko eta dinamizatzeko” beharrari buruz

esaten duenarekin ere.

Horregatik, Udalbiltzaren berrantolaketarako urratsak emateko

prestutasuna eta helburu horrekiko konpromisoa adierazteaz gain,

Udalbiltzak helburu hori lortzeko lana egingo duela adierazten du.

Horrenbestez, Udalbiltzak, batetik, 1999ko irailean Euskalduna

Jauregian adostutako bost printzipio nagusiak berresten ditu:

1.- “Euskal Herria nazio bat dela aldarrikatu.

2.- Euskal herriaren egituraketa politikoa eraikitzeari laguntza

ematea, lurraldetasuna lekuko izanik eta sei euskal lurraldeetako

udal ordezkariak esparru erkidean batzeko asmoz.

3.- Euskal Herriaren nazio eraikuntza bultzatzea, prozesu dinamiko



eta demokratiko gisa ulerturik eta euskal herritar guztien

erabakimen eta partehartze askean oinarriturik.

4.- Herrialde guztietako udalerrien arteko harremanak eraikitzen

laguntzea, hizkuntza, kultura, kirola, ingurugiroa, lurraldearen

antolaketa, ekonomi garapena eta ongizatea bezalako esparruetan udal

ordezkarien ekintza bateratuei aukera emanez.

5.- Nazioartean, Euskal Herria nazio berezko eta desberdindua dela

adieraztea, baita Euskal Herriak nazio gisa ihardun nahi duela

Europako geroko egituraketan eta instituzioetan ere”.

Bestetik, 2002ko azaroan plazaraturiko Euskal Herriaren

Eskubideen Kartaren jendarteratzearekin bat datorrela adierazi nahi

du.

Azkenik, herritarrek emaniko botoen araberako ordezkaritza

errespetatzen duen Udalbiltza berrantolatzeko ahaleginetan lana

egiteko prest dagoen neurrian, bazterketarik gabeko Udalbiltzaren

Batzar Orokorra egitearen beharra azpimarratu nahi du.

Euskal Herrian, 2004ko apirilaren 11n


