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0. Sarrera

0.1 Mendeetan barrena Euskal Herriak bizi duen gatazka historikoak hainbat agerpide
bortitz bizi izan du, baina, une orotan, euskal herritarron artean gatazkari
konponbide orekatu bat bilatzeko gogoa egon da eta badagoela nabarmen daiteke.
Hala ere, eginiko saioek inoiz ez dute emaitza onik lortu, ezina izan baita
gutxieneko adostasunari modu iraunkor batez eustea.

0.2 Nolanahi ere, izandako esperientzietatik badago ere zer ikasi, eta Nazio Eztabaida
Guneak horren adibide gardena izan nahi du, akats horien errepikapena saihesteko
ahaleginak egingo ditugu eta: gutxieneko adostasunak bermatu, batetik; eta,
bestetik, herriaren parte hartze eta konpromezua bilatu, alegia. Nazio Eztabaida
Gunea, beraz, ez da ezerezetik sortzen. Aurretik, bide luzea dago ibilita eta
esperientzia asko jorratuta.

0 . 3  Nazio Eztabaida Gunearen lehenengo zereginetako bat Euskal Herriko arlo
nagusietan eragiten duten faktoreak zehaztea, aztertzea eta baloratzea izan da.
Eztabaida interesgarriak piztu ditu zeregin honek, eta hasiera batean oso faktore
jakin eta ezagunak zirela bazirudien ere, ikusgarria izan da zenbat ñabardura
aberasgarri gaineratu ahal izan diren.

1. Gatazka ulertzeko abiapuntua

1.1. Gatazkaren muina eta izaera
1.1.1. Nazio Eztabaida Guneak eginiko diagnosian, gaur egun Euskal Herriak bizi

duen gatazkaren muina Espainiar eta Frantziar Estatuen esku hartze
ukatzailean datza. 1966ko Eskubide Zibil eta Politikoaren Nazioarteko
Hitzarmenaren lehenengo artikuluan esaten denez “Herri guztiek
determinazio askerako eskubidea dute. Eskubide hori dela eta, izaera
politikoa askatasun osoz erabakiko dute eta garapen ekonomiko, soziala eta



Gatazkaren Konponbiderako Proposamena

Nazio Eztabaida Gunea 2

kulturala bildu.” Espainiar eta Frantziar Estatuek ez dute onartzen Euskal
Herria nazio bat denik eta horren ondorioz, Euskal Herriari ukatu egiten
zaio autodeterminazio eskubidea, bere etorkizuna aukeratzeko ezindurik
dagoelako eta erabakiak hartzeko aukera debekaturik daukalako.

1.2. Gatazkaren agerpide eta ondorioak

1.2.1. Gatazkak hainbat agerpide ditu, horien artean Nazio proiektu eta iritzi
desberdinen arteko barne konfrontazioa dago, Nazio Eztabaida Gunearen
diagnosian azaldu ziren kontrako faktoreek erakutsi zuten bezala, baina
hemen hiru puntu nagusitara bilduko ditugu.

1.2.2. Herri guztiek eduki behar dute euren garapenaz eta antolakuntzaz
erabakitzeko ahalmena, Espainiar eta Frantziar Estatuek ukatu egiten
digute euskal herritarroi  gure garapenaz eta antolakuntzaz eztabaidatzea
eta erabakitzea. Kanpo-inposaketa horrek eraginik, Euskal Herriari
indarrez debekatu zaio bere izaeraz eta jarrera politikoez libre hitz egitea
eta erabakitzea.

1.2.3. Euskal Herriaren historia modernoa desadostasun, ezin ikusi eta liskarrez
betea dakusagu, adierazpen bortitzetara ere eraman dutenak: estatuen
eskuetatik sortutakoa, indar polizial guztiek eragindakoa eta erakunde
armatuen eraginez sorturikoa. Ondorioz, eta diagnosian agertzen zen
bezala, herritarron norbanakoaren eskubide eta eskubide kolektiboen
urraketa dago Euskal Herrian, eta urraketa horretan, era batera edo
bestera, eta neurri batez edo bestez, indar politiko eta herritar guztiok
gaude harrapatuta. Espainiar eta Frantziar Estatu-administrazioek ere
erantzukizun zuzena daukate, gatazkari duen izaera politikoa ukatzen
baitiote, eta guztiz baztertu elkarrizketan oinarritutako edozein
konponbide. Auziari bere izaera politikoa ukatuz, poliziaren indarrez,
Euskal Herria amaierarik  gabeko gurpil zoroan amildu dute. Diskurtso
gaiztoa zabaldu dute. Gizalegezko eskakizunak pribilegioak eta
berekoikeriak izango balira bezala agertu dituzte Frantzia eta Espainiako
iritzi publikoaren aurrean eta Euskal Herria kriminalizatu dute.

1.2.4. Euskal Herriaren identitate kolektiboak, bere alderdi kulturalak,
linguistikoak, sozialak, politikoak eta abar,  mendeak eman ditu ukatua eta
zapaldua eta, horren ondorioz, ia garatu ezinik aurkitzen da. Gaitz guztiak
ez datoz kanpotik. Euskal herritarron artean jarrera desberdinak izateak
gai horren inguruan, neurri batean, azaltzen du ezintasun hori. Nazio
proiektu eta iritzi desberdinen arteko barne konfrontazioa dago Euskal
Herrian, eta hori ez dugu, halabeharrez, negatibotzat jo behar, herri
guztietan gertatzen baita gizarteko hainbat gairen inguruan iritzi
desberdinak edukitzea, nahiz eta hemen Euskal Herriaren izana bera
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ezbaian egon. Hala, espainiar zein frantziar naziotasuna, bizi eta garatu
nahia bermatuta dagoen bitartean, euskaldunen naziotasuna ukatua dago.
Gainera, zoritxarrez, jarrera horien arteko eztabaida lapurtu egin zaigu
beti euskal herritarroi. Ez da aurrera egiteko biderik ikusten, eta eragileen
artean berretsi egiten da sentsazio hori: hitz egiteko bideak moztuta
daude askotan eta, hortaz ez da ekarpen bateraturik egiten; ez dago
kontsensuan oinarrituriko proposamenik.

1.3. Gatazka bideratzeko aukerak

1.3.1. Euskal herritarrok gatazka konpontzen saiatu gara, eta, lortu ez arren,
dinamismo handia erakutsi dugu ahalegin horretan. Nazio Eztabaida Gunea
bera halako saioen ondorio da. Eginiko diagnosian, gatazkaren
konponbiderako bidean agertzen diren aldeko faktorerik
itxaropentsuenetakoak herritar askoren iritzietan aurki ditzakegu; besteak
beste,

1.3.2. Euskal herritar gehienok elkarrizketan sinesten dugu gatazkari
konponbidea emateko

1.3.3. Euskal herritar gehienok izaera politikoa ematen diogu gatazkari
1.3.4. Euskal herritar gehienok gatazka modu iraunkor batez gainditzeko

borondate irmoa erakusten dugu, horrekin gatazkan eragiten duten arazo
guztiei konponbidea eman behar zaiela adieraziz.

1.3.5. Euskal herritar gehienok hiritar guztion norbanakoaren eskubide eta
eskubide kolektibo ororen errespetuaren alde azaltzen gara.

1.3.6. Euskal herritar gehienok Euskal Herriko arazoez erabakitzea berton bizi
garenoi, geuri, dagokigula uste dugu, eta edozein dela egiten den
proposamena, herriaren oniritzia jaso behar duela uste dugu.

1.3.7. Gaur egun, mundu osoan zehar agertzen diren gatazkei konponbide
elkarrizketatua emateko ahaleginak ikusten dira, eta horrela eratu dira
hainbat bake prozesu. Ildo horretan, Europar Batasuna aro berria
irekitzera doan une honetan, Europar Batasuneko prozesu konstituziogile
barnean, nazio guztiek tokia izan dezaten eskatzen dugu, estatuak nazio
eskubideen gainetik jartzeak arazoak areagotzea besterik ez baitakar.
Horregatik, hain zuzen ere, konponbidea bilatzeko Europar Batasuneko
hainbat herriren eskakizunekin bat egiten dugu.
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2. Gatazkaren konponbiderako oinarriak eta ezaugarriak

2.1. Gatazkaren konponbiderako oinarriak

2.1.1. Hitz egiten hasteak bakoitzak agertzen dituen arrazoiak ezagutzea dakar.
Nazio Eztabaida Guneak Euskal Herriko gatazkaren azterketa sakona
egitea erabaki zuen hasieratik, gatazkaren neurria bere osotasunean
ulertuz eta kokatuz bakarrik lortu ahal izango zelakoan konponbiderako
proposamen orekatu bat.

Hona,abiapuntu bezala, zeintzuk liratekeen oinarriak:

2.1.1.1. Lurraldetasuna. Lurralde honi buruzko proiektu politiko
desberdinak egoteak ez du kentzen Euskal Herria izeneko entitate
bat badagoela denok ezagutzea. Lurraldetasuna onartzea esaten
denean horixe besterik ez da esan nahi; Euskal Herria osotasun bat
dela, alegia. Garrantzitsuena zera da osotasunean aintzat hartzea,
horrek konponbiderako marko bat ezartzen laguntzen baitigu:
administrazioak administrazio, gatazka Euskal Herriko barruti
guztietan agertzen da, eta zentzuzkoa da konponbidea bilatzeko
marko hori izatea, dena delakoa izanda ere indar politiko bakoitzak
lurraldetasunaren inguruan duen proiektu politikoa.

2.1.1.2. Burujabetasuna. Euskal Herriaren etorkizunaz erabakitzeko
ahalmena euskal herritarroi, gizon zein emakumeoi, geuri dagokigu,
eta Espainiar eta Frantziar Estatuek erabaki hori errespetatu
behar dute. Autodeterminazio eskubidetzat ezagutzen den arau
horrek sistema demokratiko oro gidatu beharko luke, sistemaren
oinarria herritarren borondatean, eta ez beste inon, datzala
adierazten baitu. Autodeterminazio eskubidearen gauzatzea, noiz
eta nola egikaritu behar den erabakitzea euskal herritarron esku
egon behar du.

2.1.1.3. Eskubide demokratikoak. Giza eskubide guztiekiko begirunea, izan
norbanakoen eskubideak zein eskubide kolektiboak. Begirune
horretatik abiatuta, eskubide horiek guztiak bermatuko dira.
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2.2. Gatazkaren konponbiderako ezaugarriak

2.2.1. Bakean bizi gaitezen Euskal Herrian diogu denok, herritarrok eta gizarte
eragileok, baina zer estaltzen dute hitz horiek? Zer esan nahi du bakoitzak
bakean bizi izatearekin? Joera dugu besteari bake ezaren erru guztia
leporatzeko, baina inoiz ez dago errudun bakar bat eta , aitzitik, denok
gara errudun, neurri desberdinean bada ere: beti dago, gutxienez, egin
genezakeen zerbait eta egiteke utzi duguna. Gatazka denon erantzukizuna
dela onartzea, beraz, abiapuntu egokia da aurrera egiteko bidean jartzeko

2.2.2. Hori dela eta, gatazka konpontzeak gatazkan inplikaturik gauden alde
guztien artean hitz egitea dakar ezinbestean. Hori da abiapuntua eta
gakoa, eta hor ezin jar daiteke inolako mugaketarik, ez eta
aurrebaldintzarik. Hitz egitea, ordea, ez da nahikoa konponbidera heltzeko;
abiapuntua da, baina hitz egiteari zentzu bat bilatu behar zaio; hots,
beharrezkoa da alde guztiok irtenbide bat bilatzeko borondatea edukitzea.

2.2.3. Borondate horrek jarrera aldaketa ekarri behar du, halabeharrez. Denok
aldatu beharko dugu zerbait gatazka konpontze bidean ipini nahi badugu:
proiektu guztiei errespetua zor zaiela eta, gainera, garatzeko zilegitasun
guztia dutela onartu behar da.

2.2.4. Gatazkaren konponbideak herri honen ezaugarriak diren guztiak
(kulturalak, linguistikoak, sozialak, politikoak.) normalizatzea eskatzen du
euskal herritarron gaur egungo menpekotasuna, bazterkeria, eta gurean
arrotz izateko sentimendua erabat desagerrarazteko. Nekez uler liteke
gatazkaren konponbidea herri gisa definitzen gaituzten ezaugarriok
normalizatzen ez badira.

2.2.5. Gatazkari irtenbidea bilatzeko, baldintza demokratiko oro errespetatu
behar dira, herritarren arteko eztabaida libre batean ezin baita inolako
inposaketarik onartu.

2.2.6. Zoritxarrez, bizi dugun gatazkaren ondorioz, alde bateko zein besteko
pertsona anitz gara sofritu dugunak eta sofritzen ari garenak. Gatazkaren
gainditzeak guztion parte hartzea eta errekonozimendua eskatzen du.

2.2.7. Euskal herritar guztiok gaude barne norgehiagokan  inplikaturik, eta horrek
denon arteko elkarrizketa eskatzen du, denok baitaukagu zer esan.
Herritar bakoitzak ikusi behar du nola, zein neurritan eta zein unetan esku
hartu nahi duen, baina gatazkaren konponbideak guztion partaidetza
eskatzen du.
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3. GATAZKAREN KONPONBIDERAKO PROPOSAMENA: MAHAIA OSATZEA.

3.1. Mahaia osatzeko arrazoiei buruz,

Euskal Herria bi estatuekin aurkakotzen gaituen gatazka politiko eta armatuari
konponketa aurkitu nahian proposamen eta ekarpen ezberdinak egin dira azken urteotan.

Bake iraunkor eta justu batetarako oinarriak ezarriko dituen proposamenak adostua
behar du izan, gatazkaren konponketa ez baita etorriko pertsona baten, talde baten
edota proiektu baten ideiaren garapenetik, bai aldiz elkarren artean garatutako
adostasunetik.

Adostasun ezak ere gatazkak berean jarraitzea ekartzen du. Elkarren artean hitz
egiteak gatazkaren konponketarako izango dituen onuraz gain, elkarren artean hitz
eginez bakarrik lortuko da Euskal Herriak bizi duen gatazkaren konponketa.

3.2. Mahaiaren helburua.

Gatazka konpontzeko Mahaiaren helburua, Euskal Herriak Espainiar zein
Frantziar Estatuekin bizi duen gatazka politiko eta armatuari konponbidea bilatu
asmoz, egun eragile ezberdinek egin dituzten proposamen eta ekarpen ezberdinen
arteko kontsentsua eta adostasuna lortzea izango da.

3.3.- Mahaiaren osaketari buruz

- Konponbiderako nahia duten eta Euskal Herrian errotuta dauden alderdi politikoei
dagokie Mahaiaren dinamika edota prozesu horren ardura nagusia.

- Mahaia osatzen duten alderdi politikoei dagokie, sindikatu eta eragile sozial
nagusiekin elkarlanean, azken hauen partehartzea bermatzea.

- Mahaian parte hartuko duten pertsonak beraz eragile ezberdinen ordezkariak izango
dira.

- Mahaian parte hartzeko ez da aurre baldintzarik jarriko.

3.4.- Mahaiaren kudeaketa eta babesari buruz.

- Mahaiaren kudeaketa eta metodologia mahaikideek ontzat emandako elkarte edo
norbanakoen esku egongo da.

- Mahaiak halaber babes berezia behar du, baita bertan parte hartzen  dutenek ere.
Espainiak eta Frantziak Euskal Herriarekin duten gatazkarekin harreman zuzenik ez
duten nazioarteko eragileek eman beharko liokete babes hori.
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3.5.- Mahaiaren iraupenari buruz

-Gatazka konpontzeko Mahaiak iraupen zehatza izatea proposatzen da, hasieran
partehartzaileek finkatu beharko dira.

-Epea jartzeak bere alde onak eta txarrak baditu ere, alde onen artean aipatu beharra
dago gaiaren garrantzia eta behar duen seriotasuna ikusirik konpromisoa lortzera
behartzen dituela partehartzaileak.

-Finkaturiko epe hori amaitzean bake iraunkor eta justu batetarako oinarriak izango
diren erabakiak aurkeztu beharko ziren.

3.6.- Mahaiaren dinamikari buruz.

Partehartzaileek elkarrizketa politikoa egin behar dute herri honek bizi duen gatazkari
soluzioa emateko. Horretarako, gure iritziz, parte hartzaileen arteko ondorengo gaien
inguruko adostasuna lortu behar da.

- Nazioarteko bitartekarien beharra
- Prozesua bideragarri egiteko elkarri exigitu beharreko baldintzak
- Prozesua bideragarri egiteko beharrezkoak diren eskenatokiak
- Prozesuaren agenda
- Elkarrizketa metodoa
- Prozesuan hitza izango duten eragileak
- “Berme Batzordea”.

3.7. Konponbidea sustatzeko bitartekoa

Gatazka gainditzeko bideak jorratu eta bereiziki lehen egiteko gisa, arestian aipatutako
mahai hau bideratzeko eta bere sorketa bultzatzeko Konponbidea Sustatzeko Batzordea
sortzea proposatzen da.


