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ETA, asmo politikoko bortxakeria praktikatzen zuen erakun-
de gisa sortu zen unetik beretik, Euzko Alderdi Jeltzaleak aurre egin izan 
dio terrore eta giza eskubideak urratzeko praktika honi. Konta ezinak dira 
EAJk Euskadin bakea erdiesteko xedearekin egindako aldarriak eta  gauza-
tutako ekimenak. 

Frankismo garaian eta ibilbide demokratikoan, EAJk egina-
halak egin zituen ETA inoiz existitu behar ez zen erakundeak bere jardue-
rari amaiera eman ziezaion. 

Hala ulertu izan du  beti Euzko Alderdi Jeltzaleak. Bortxazko 
jarduna gaitzestetik eta deslegitimazio sozial eta politikotik harago, bere jar-
duna gure herrirako eta bere hiritargoarentzako bake iraunkorrera eraman-
go gaituzten bideak bilatzean oinarritu du.

1977ko amnistia hartatik, ez da abagune publiko edo priba-
turik izan, non Euzko Alderdi Jeltzaleak Euskadin bortxakeriaren amaiera 
bilatu ez duen. 

EAJk elkarrizketa eta integrazio bideak arakatu izan ditu, 
orain arte antzuak izan direnak. Bakea den ongi gorenera hurbiltzen gin-
tuzten akordio politiko eta sozialak ahalbidetu ditugu. Ajuria Eneako Itu-
na; Lizarra-Garazin egin zena moduko harremanak edo, azken aldi hone-
tan, Loiolako elkarrizketetan. 

EAJk neurririk gabeko ahaleginak eta sakrifizioak egin 
ditu, gure gizarte hau alferreko min eta sufrimenduz bete duen gatazka 
konpontzeko. 

Euzko Alderdi Jeltzalea ez da arrakastara iritsi ez diren eki-
menez eta porrotek eragindako etsipenez damutzen. Haietatik ikasi du, 
bortxakeriaren iluntasunaren amaierako argia ikusteko helburua izan du-
ten alternatibak aztertzen jarraitzeko. 

Bakea da helburu gorena. Ez du prezioa jarriko dioten ordain 
politikorik. Bakea Bakearen truke. Hori da konponbidearen giltzarria. 

Hala adierazi izan dugu gure barne erakundeko agirietan: 
1997ko Baketze-Normalizazioaren inguruko Ondorioak; “Elkarbizitza-
rako bake bidea” -2005eko urria; 2000-2004-2007ko Txosten Politikoak; 
Europar Hauteskundeetarako Egitasmoa –“Peace” Ekimena 2009; 
“ADOS”  Egitasmo-Ekimena 2010- 2011; “Euskadi Nazioa Europan”–
2011ko Batzar Nagusia. 

Bakea erdiestekoa, etengabeko ekimena izan da gure jardun 
politikoan. Eta, hala izango da bukaerara arte. Berehalakoa izan behar duen 
amaiera. Bakea orain- Bakea orain eta betiko. 

Astelehenean, hilak 17, ospatuko den Nazioarteko Konfe-
rentziak lehen mailako eragile eta protagonistak izango ditu, eta aukera 
berezia da bortxakeriak behingoz amaiera izan dezan Euskadin. Atzamar 
puntez uki dezakegun bake hori, esku artetik isuri ez dakigun. Horixe da 
gure konpromisoa. 

Euskal gizartea itxaropentsu dago amaieraren zain. Bakea 
orain- Bakea orain eta betiko. Hauxe da momentua. 

iñigo urkullu
e.a.J.-P.n.V.-ren e.B.B.-ren Presidentea
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eBBren ondorioak Baket ze-
Normalizazio inguruan.

euzkadi Buru Bat zar ra, 
1997ko ot sailaren 1a.

eaJ-PnV jabetuta dago bere egitasmo politikoa gauzatu nahi duen 
euskal gizartea zein den. onartu, eta bereganatu egiten du, beraz, euskal gizartea 
,bestelako gizarte modernoen gisara, norbanakoak bere askatasuna garatu eta 
baliatu nahi duen gizarte anit za dela. 

era berean aitortu eta bereganatu egiten du gizarte moderno ororen 
ezaugar ri den aniztasunak euskal gizartearen kasuan, ñabardura bereziak ditue-
la, hiritar rek beren aber riarekiko duten kont zient ziari dagokionez, eta kont zient zia 
anit z hori her rialde bakoit zak era eta intent sitate ezberdinez bizi duten neur rian. 
zent zu honetan: 

1º.- eaJ-PnVk sort zetiko asmoan aldar rikat zen du euskal Her riaren 
burujabetasuna lort zea, autodeterminazioaren gauzat zea , gaur egun gernikako 
autonomia estatutuaren garapenean zehaztua, lur raldearen batasuna erdiestea 
eta gure her riaren indart ze politiko, ekonomiko eta kulturala, hori delakoan euskal 
abert zaletasunak hur rengo urteotan egin beharko duen ataza. 

Foru er regimena indar rez kendu ostean, euskal abert zaletasuna da 
euskal auziaren adierazpena, eta azken ehun urteotan eaJ-PnV izan da hor ren 
benetako protagonista. 

eta, diktadura frankista aldian sortu zelarik, auzi honen adierazpen 
bortit z eta ez demokratikoa da, eta ter rorismo izenpean dauden gut xiengoen 
bor roka modernoko teknikak bereganatu ditu.
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2º.- ehun urteko ibilbidean, gure barne jardueran eta ekimen politikoan 
jar rera demokratiko erabatekoa eta ukaezina erakut si izan duen alderdia gara . 

ehun urteko ibilbidean, sekula ez gara helburu politikoak lort zea hel-
buru duen indar raren tentaldian erori , ehun urte horietako ber rogeita hamar urte-
tan, debekatuta, kart zelaratuta eta bizit za sozialetik baztertuta egon garen ar ren. 

Beste alde batetik, her ri borondatea bor roka armatuarekin ordezkatu 
nahi duen talde edo mugimendu oro gait zet si izan dugu.

3º.- eaJ-PnVren aldetik, bort xakeriaren erabilpenaren inguruan di-
tugun uste etikoetaz aparte, konbent zituta gaude etak “ bort xazko alternatiba” 
hor retan temat zeak hemen eta orain, kalte lar ria eragiten diola euskadiri, bere 
nazio eraikunt zari, bere aur rerapenari, oreka sozialari, ekonomiari eta irudi onari . 

uste orokortua dago, polizien artean ere, bort xakeria xede poli-
tikoak lort zeko erabilt zen duten eta neur ri batean babes sozialen bat jaso duten 
erakunde er radikal hauek, bide polizial hut sen bidez fenomeno konpon ezinak 
direla. Hau da, elkar rizketa eta negoziaketa mahairen batean amait zen dutela.

4º.- ez dugu onartu nahi, helburu politikorako zent zugabeko 
bort xakeriak irauten duen mundu mendebaldar reko azken t xokoa izateko ideia, 
eta Her ri gisa itot zen gaituen eta gor roto eta et sipenezko etorkizuna dakarkigun 
gatazkari konponbidea bilat zeko bidea aurkitu ezinik egotea. 

abert zaleak gara eta gure her riaren eraikunt zarekiko dugun kon-
promisoak der rigort zen gaitu Bakea lort zera .

Pert sona guztien giza eskubideekiko er respetua den oinar rizko 
print zipiotik abiatuta, bort xakeria gure indar guztiz arbuiatuta, ert zaint zaren jar-
duna babestuta, justiziak berak exijituta eta babestua izateaz gain, euskal gi-
zarteak berak ere erailketa,bahiketa eta bandalismoa jasaten ez duelako exijitua 
eta babestua delako, konponbidea bilatu eta ahalbidetu behar dugu, bidea dela 
elkar rizketa,dela negoziaketa edo dena delakoa. 

5º.- Hortik ba, eaJ prest dago ar riskuak onart zeko eta mugit zeko, 
bakea lort zerik izan dezagun; baina inola ere garena izateari ut zi gabe, eta ehun 
urtetan zehaztu den gure izate politikoarekiko bateraezinak diren estrategia,taktika 
edo lankidet zarik geureganatu gabe . Hau da, gure alternatiba edo estrategia po-
litikoa bertan behera ut zi gabe.
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6º.- etak eta estatuak gatazka hau konponduko dutelako usteari 
eszeptizismoz begirat zen diogularik, argi izan behar dugu etak estatuarekiko 
negoziaketa zuzen eta esklusiboa exijitu duela. estatua lehen une batean or-
dezkat zen zuen espainiar ejert zitoak, gero estatuko botereek eta orain espai-
niar gobernuak. era berean, etak beti ukatu izan du eaJren edo bestelakoren 
esku hart zea, eta eaJri bakar rik eman zaio bidea garbit zeko ardura. 

negoziat zeko exijent zian, etak azken urteotan formulazio ezberdi-
nak aurkeztu izan ditu: denbora luzean aldar rikatutako kas alternatiba, eta azken 
aldian, 1995eko apirilean “alternatiba demokratiko” izenarekin egin duten “bake 
eskaint za”.

“alternativa” hau, propaganda zabalaren objektu izan zen eta Pérez 
esquivelek gonzalez gobernuaren eskuetan jar ri zuen 1995eko abuztuan, Bitar-
tekari argentinar rak etak aukeratu eta gobernu hark onartu zuen. duela gut xi, 
aznar ren gobernuak behin betiko er refusatu du esquivelen bitartekarit za. 

gobernu ezberdinen aldetik, ez da ukatu amaiera negoziatuaren edo 
elkar rizketatuaren posibilitatea, eta ber ret si egiten da etak armak ut zi behar di-
tuela edo hilt zeari ut zi behar diola eduki politikorik izango ez duen negoziaketan 
pent sat zen hasteko.

7º.- eaJ-PnVk ez du lehenago aipatu den negoziaketa prozesutan 
sart zeko asmorik izan, eta ez du asmo hori inoiz izan behar. etak eta-estatua 
negoziaketa eskemarenganako duen at xikimendua kontuan hartuta, eaJ-PnVk 
iragar ri egiten du ez dela besoak gurut zatuta mantenduko, alde biko negoziaketa 
hor ren behin betiko geldit zearen aur rean. Beret zat gordet zen ditu bere ardurapeko 
jar rerak eta ekimenak. 

8º.- ondorioz, orden demokratikoaren eta bake sozialaren ardura-
dun gorena dela aldar rikat zen duen gobernuari eta bere bort xazko metodoak 
bertan behera uzteko gobernu hor rekiko negoziaketa eskat zen duen etari zera 
adierazten diegu:

a) egoera honi amaierako puntua jar ri behar zaiola. 

b) zent zu hor retan eginiko saiakera serio orok gure babesa izango 
duela , protagonista izateko asmorik gabe. 

c) Her riaren irit zia adierazteko mugimendu orotan parte hartuko 
dugula, helburuen artean zint zotasun eta zor roztasunez, gatazkari 
konponbidea emateko giro ona sort zea badute; edozein kasutan 
jardungo dugu, euskal gizarteak inplikatutako alderdiek konponbide 
bilat ze hor retan jart zen duten zint zotasun eta ahaleginaren inguruko 
ondorio propioak atera dit zan.
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9º.- eaJ-PnVk ajuria eneako itunaren ondorio onak onart zen ditu, 
bertute nagusiena izan delarik euskal gizartea bort xakeriaren zent zugabekeriaren 
aur rean sentiberat zea. itun hori sar ritan alderdi mur riztaileenetik aztertu dute, eta 
normalizazio eta baket ze eskaint za benetakoa den aldetik garatua izan behar rean, 
bat zuek erabili izan dute “ fronte antiter rorista” erat zeko eta hedat zeko. 

itunaren parte hart zaileen arteko ezbaiak handiak izan direla eta 
direla kontuan izanik, itunak baket ze dinamika benetakoak eragingo baditu, 
biziber rit ze eta birformulazio eguneratua behar du, etorkizun labur rean bero-
nen zabalt zea ahalbidetu dezan.   

10.- gurea bezain gaiztotuta edo are gaiztotuago dauden gatazkak 
biderat zeko xedez nazioartean izan diren bestelako esperient ziei begiratuta, 
eaJ-PnVk ez dio uko egiten beste talde politiko,sindikal eta sozialekin, bazter-
ketarik gabe, behar besteko har remanak eta ekimenak mantent zeari, euskadin 
orain dagoen bort xakeria dinamika biderat zerik izan dezagun.   

11.- edozein kasutan, eaJ-PnVk euskal Her riarekin partekat zen du 
bere Bake gosea. eta ez du beste talde politikoek aldar rikat zen duten beste de-
sio dutela sinet siko, bort xakeriaren arazoa trafiko elektoraletik eta boterea -oposi-
zioa dialektikatik irteten dela egiaztatu arte. 

Bake eta normalizazio politikorako bidea luzea eta konplikatua izan 
daiteke. eaJ-PnVrent zat lehentasuna da bakea lort zea eta ahal dugun biderik 
labur renetik eta duintasun eta askatasun markoan lort zea. 

1992an esaten genuenez “por rotaren ar riskuak ez du bakerako 
onura t xikienarekiko parekotasunik”. 

eaJ-PnVk bakea lort zeko bidean ez geldit zeko duen borondatea 
adierazi nahi du.
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sarrera. eaJ-pNVreN eraNt zukizuNa.
 
1. Bake-Bide Bila diHardu euskal gizarteak.

i. Beste aukera Bat.
• Bakearen aldeko eragileak.
• Gizartearen heldutasuna.
• Bake zuzenaren alde.
• Guztion erant zukizuna.
• Guztion garaipena.
• Adiskidet ze egitaraua.
• Kaltetuei aitorpena eta ordaina.
• Politikaren ordua.

2. oNartutako Balioak.
• Indarkeriaren aurrean gizabidezko gure hit za.
• Gatazkaren izaera Euskadin.
• Indarkeriaren aurkako borroka demokratikoa.
• Bakearen balioa.
• Irtenbide demokratikoaren bila.
• Bakearen eskubidea du Euskal Herriak.
• Elkarbizit za politikoa da erronka.

3. iNdarkeriareN BukaerareN Hasiera.
• Jardunbidearen gilt za.
• Jardunbide politikoa babesteari uko egin.
• Indarkeriaren bukaeraz irit zi bateratua.
• Bakearen zerbit zuko espet xe eta bergizarterat ze politika.
• Bake-bideak eraikit zeko erabakiak.

 
ii. politikareN Normalizaziorako aukera.

1. akordio politikoa Biderat zeko.
• Elkarbizit zarako oraingo eta geroko esparruak.
• Demokraziaren arauen onarpenean oinarritutako akordioa.
• Euskal gizartearen aniztasuna errespetat zen duen akordioa.
• Akordiorako baldint za bila.
• Erabakit zeko eskubidea eta itunerako erant zukizuna.
•  Euskal gizartearen erabakia betet zeko konpromisoa.
• Lurraldetasunaren ulerkera demokratikoa.

2.  Normalizazio politikorako elkarrizketa eta 
akordio maHaia.

• Akordiorako konpromisoak.
• Noiz, nort zuk eta non.
• Bi mahaiak.

3. Herriari galdet zeko era eta BaldiNt zak.
• Herritarrei hit za eman.
• Galdeketaren baldint zak.



Herria zerbit zat zeko eta bakea 
lort zeko irrikaz eta asmo sendoz plazarat zen 
dugu lan hau. Bidegurut ze honetan eaJ-PnVko 
gizon-emakumeok onart zen dugun ekinbide 

politikoa garat zeko konpromisoak gakart za honetara. izan ere, euskadiko gizar-
teak gure esku ut zi duen gidarit zak jardunbide ardurat sua eta malgua, irizpide ar-
giak, zuhurt zia eta apaltasuna eskat zen dizkigu eaJ-PnVren burukideoi. Batez ere, 
geuk ekiteko eskat zen digu, geure egitasmoa aurkeztuz eta gizarte eragileen par-
taidet zaz, guztiont zat egokia den akordioa lort zeko geurea besteen egitasmoekin 
uztart zen lagunduz. Baina, erant zukizunak eragin diezagukeen zorabioaren ikara 
sai hesteko geure erant zukizunari iskint xo egingo bagenio, geure buruari egingo 
genioke iruzur, are okerrago, gugan uste osoa jarri duen euskal gizartearen zati 
handi horri egingo genioke iruzur. gure herriarent zat bakezko eta elkarbizit zazko 
etorkizunari begira erant zuten diogu erronkari.

Bakea irrikat zen du euskadik eta normalizazio politikoa lort zeko gogo 
bizia du, gainera. gatazka sakonean sartuta denbora gehiegi daramagu. gatazka 
politiko honek gure gizartean sortu duen ondoezari konponbide duina aurkitu behar 
diogu guztion artean. gatazka politiko horren ondorio eta adierazpen den eaJ-PnV, 
urte askotako memoria bizia duenez, gai da arazoari sustraitik helt zeko. Beste na-
zioetatik berezia den euskadiren bizi-iraupenerako eta, xix mendian foruak kendu 
zit zaizkionez, burujabet za berreskurat zeko jaio zen gure alderdia orain 110 urte. ge-
roztik, belaunaldi askotako euskaldunek jasan dituzte gatazka politiko horren ondo-
rioak. demokrazia, askatasuna eta euskadi defendit zeagatik gerra, espet xea, erbes-
tea, erasoa eta premia gorria jasan dituzte euskaldunak.

euskal gizarteari berari ankerki erasot zeko erabili da, zorit xarrez, eus-
kal arazo hau: euskal Herrian bertan eta hemendik kanpora ere hil, dirua kendu eta 
erasotu egin da askatasunaren izenean, euskal nazioaren arrazoibidea odolez eta 
laidoz zikinduz.

Bai euskadiren demokrazia eta askatasuna defendit zeagatik era-
soa jasan zuten pert sona haiek eta bai indarkeriak eta bortizkeriak kolpatu dituen 
guztiak arren eta arren ari zaizkigu gaurko euskadirent zat, xxi mendeko euskal na-
zioarent zat, konponbideren bat eskat zen. konponbideren bat alegia. ez konponbi-
dea. segur aski, ez da betirako den konponbiderik. agian, konponbidea ere ez da 
bat bakarra.

aldat zen eta eremu zabalagoetan murgilt zen ari den gizarte moder-
noa da gure hau. ingurune horretan bilatu behar ditu bakerako eta elkarbizit zarako 
akordioaren oinarriak, gaurko euskal gizarteak bere estatus politikoa eta soziala 
erabakit zeko aukera izan dezan. demokrazia aurreratuetan ohikoak diren moduen 
bidez euskal gizarteak erakusten duen nahia errespetat zen duen akordio ireki eta 
modernoa lortu behar da. aldi berean, ingurat zen gaituen nazioen gaindiko egitatea 
eta etorkizun hobea, elkartasunean, eraikit zeko landu behar ditugun nazioarteko ha-
rremanak kontuan dituen akordioa

sarrera. 

eaJ-pNVreN 
eraNt zukizuNa.
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i. Bake-Bide Bila diHardu 
euskal gizarteak.

1. Beste aukera Bat.

Bakearen aldeko eragileak. euskadiko indarkeriaren behin-betiko 
amaiera marrazten eta argi-dirdaiak ikusten lagunt zen duten osagaiak hauek dira:

• zenbait aldaketa euskal gizartean, pent saeran, sentieran eta 
kont zient zian. ezin ahaztu, jakina, bake talde desberdinak, erasotuen aldeko mugi-
menduak eta elkarrizketagune desberdinetako ekarria:

• belaunaldi berriekin zerikusia duten gizarteko aldaketak, ongiza-
tearen lorpena edo bortizkeria ergelkeria dramatiko bihurt zen duten gazteriaren 
balio berriak:

• euskal gizarteko gehien-gehienek bortizkeriari egin dioten muzinak ez 
du at zera-bueltarik. etaren ingurumariko askok ere muzin egin dio. Horietako askok, 
gut xienez, zalant zan jart zen du bortizkeriak ezertarako balio duenik;

• bakearen aldeko gure herriaren aldarriaren eta euskadiren eraikunt za 
nazionalaren eta sozialaren aldeko bere apustuaren adierazle da kursaaleko adie-
ra zpena. Hor daude eta 2004ko abenduaren 30ean eusko legebilt zarrean eraba-
teko gehiengoz onartu zen estatutu Berriaren oinarrien irizpideak;

• Herri aginteek kudeatu duten aginpideak, batetik, euskal nazioaren 
nortasuna sendotu du erakundeen bidez; bestetik, berriz, bortizkeriaren jardunbidea 
ahuldu eta arrazoigabetu du erakundeetatik;

• madrilen gobernu aldaketa. Besterik gabe talka gogorreko garaia 
amaitu da eta elkarrizketan eta aniztasunarekiko begirunean oinarritutako politika bi-
deratu nahi da;

• ezker abert zaleek onartutako anoetako adierazpenaren osagai 
bat zuk. elkarbizit zarako akordio lort zeko solaskidet zat baztert zen da eta;

• downing street-eko adierazpenak, stormont-eko akordioek eta irlan-
dako bakegint zak gurearen ant zeko gatazka konpont zeko bideak jarri dituzte:

• irailaren hamaikaz geroztik, nazioartekoa deit zen zaion bortizkeriak 
etarengan izan duen eragina. Batetik, jendeari aparteko zirrara eta arbuioa era-
gin zion; bestetik, epaileen eta polizien elkarlana sendotu du europan eta mundu 
osoan;

• inor hil gabeko aldi luzea

• eusko legebilt zarrerako egindako azken hauteskundeen ondoren 
sort zen den egokiera politikoa. Bi puntu hartu behar ditugu kontuan:

- euskal gizarteari dagozkion erabaki handietatik inork ez du baztertua 
izaterik nahi eta, baztertu ere, ez da inor baztertu behar.

- konponbide baterat zaileak, erdigunetik eta elkarri konprenituz burutuak, 
nahi dira.
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Gizartearen heldutasuna. gure gizartearen heldutasuna oso ga-
rrant zit sua izan da giro politiko hau sort zeko. eaJ-PnV/ea eta eB-Berdeak koali-
zioaren akordioak dionez, “euskal gizartearen gehiengo-gehiengoak arbuiatu egiten 
ditu indarkeria eta bortizkeria politikagint zarako tresna bezala, bere gain hart zen du 
erasotuekiko elkartasuna eta gatazkaren konponbiderako, berriz, elkarrizketa eta 
elkarrekiko begirunea onart zen ditu”.

giro hau ez zaio egokierari edo legealdi bateko jokabideari bakarrik zor, 
ezta gobernuaren edo alderdi baten eginbideari bakarrik ere. eragile gehiago ere 
baditu, noski. guztion artean egoki konponbideratu beharreko arazoa da bortizkeria. 
eskuart ze eta erant zukizun desberdinekin, jakina. Hori garbi ez duenak nekez uler 
dezake nondik bila diezaiokegun irtenbidea.

Bake zuzenaren alde. guztion artean zabaldu diogu bake zuze-
nari zirrikitua. etak menia haut si eta urtebetet zea gogoratuz eBBk idat zi zuen 
agiriak zioen bezala, “duintasun eta askatasun esparruan”1 Herritarren garaipen 
den bake zuzena, hau da, kalteak ordaint zea, adiskidet zea eta gizartea t xirikor-
dat zea. izan ere, jokabide demokratiko horiek (bortizkeriarik eza eta guztien ar-
teko elkarrizketa) dira eta bakegint zarako tresna nagusiak. mezu argia hot s egin 
du euskal gizarteak; guztien artean egin behar da bakea, dogmakeriarik eta kon-
trakeriarik eta setat surik gabe. Burut su, apal eta guztion elkarlanez baliatu beha-
rreko aurkara dugu aurrean.

Guztion erant zukizuna. gogot su, xalokeriarik eta gehiegizko na-
hikeriarik gabe, egin beharreko bidea dugu aurrean, norberak eta bestek egin-
dako onetatik eta okerretatik ikasi dugu eta. inork ez du asmat zeko azti-maki-
larik. Horregatik ez da inor baztertu behar. Bake-bideko bidelagun bakarrak ez 
dira eta eta estatua. gizartearen eginkizuna den bakegint zan ezinbestekoak dira 
eragile politikoak eta sozialak bakearen eta adiskidet zearen helmugara irit siko 
bagara. Milaka euskaldunek guregan ipini duten konfiant zari erant zuteko geu-
regan hart zen dugu zilegitasun eta erant zukizunez eaJ-PnV bezala dagokigun 
eginkizuna. gure herriaren bake zuzenaren eta iraunkorraren eraikunt zan argimu-
til izan nahi dugu, gainera.

Guztion garaipena. urte hauetan, zint zo eta zinez jokatu dugu bor-
tizkeriaren arazoa alderdikerietatik kanpora gera dadin. Bake prozesuaren amaiera 
guztion garaipena izatea lortu behar dugu orain.

Adiskidet ze egitaraua. Bortizkeriaren kalteak eta minak hain han-
diak izanik, bortizkeria amaitutakoan ere ez da elkarbizit zaren normalizazio osoa 
berehala suertatuko, zauri asko gerat zen baita pert sonetan eta herrietan. Bakearen 
eta adiskidet zearen Plangint za oso bat guztiz beharrezkoa da ikuspegi horretatik. 
Horretan dihardu hiruko gobernuak. izan ere, “beharrezkoa da bakearen kulturaren 
ekint zaile izatea. Bortizkeriari uko egiteaz gainera, jokabide etikoak geureganat zea 
eta bizit zea ezinbestekoa da. adibidez, bakoit zaren giza eskubideekiko eta herria-
ren eskubideekiko, berdintasun, elkartasun, gizarteko justizia eta aniztasunarekiko 
begirune eta askatasun zibil eta politikoen defent sa eraginkorra” 2

Helburu hori lort zeko orduan bere gain hart zen du eaJ-PnVk erant zu-
kizun hori, dagokion neurrian. Horretarako, “gure gizartean autokritikarako gogoa, 
barkamena eskat zeko apaltasuna eta barkat zeko bihot z zabaltasuna piztuko di-
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1 etak menia haut si ondorengo urtebetet zea zela eta, 2000ko abenduaren 28an, eaJ-PnVren eBBk egindako 
adierazpena.
2 lehendakari kargua hart zeko eztabaidan lehendakariak 2005eko ekainaren 22an egindako hit zaldia.
3 Berdin

tuen zapuztutako konfiant za berreskuratu beharko dugu”3. erakundeek bakarrik 
ezin dute zeregin hau bete. alderdi politiko eta gizarte eragile guztien konpromiso 
eraginkorra eskat zen du.

Kaltetuei aitorpena eta ordaina. guztion artean bult zatu behar du-
gun Bake eta adiskidet ze Plangint zaren ardat z dira indarkeriak eta bortizkeriak 
kaltetuak. Bakoit zak erakusten dien elkartasunaz gainera, bidegabeki jasanarazi 
zaien herioaren aitorpena gizarteak egitea beharrezkoa da. aitorpen hori gabe, ezi-
nezkoa gertatuko da gogoko zaigun adiskidet zeari gure artean bidea zabalt zea. 
alde horretatik, bere-bereak egiten ditu eaJ-PnVk giza eskubideen Bat zordeak 
bult zatako eta eusko legebilt zarrak 2004ko ekainean onartutako erabakiak.

Politikaren ordua. eusko Jaurlarit zaren oraingo koalizio akordioan 
hauxe aitort zen da: “aldi berri bati ekiten diogu. Beste aukera bat dugu. ezin du 
inork beste aldera begiratu. euskal gizarteak ez liguke barkatuko. Politika-politika 
egiteko garaia da. eta armek isildu behar dute politikari ent zungo bazaio. ez gara 
elkarrizketari aurreko baldint zak jart zen ari, indar  politiko gehienok onart zen di-
tugun bi oinarri nabarment zen ditugu. lehenengoa, gatazken sustraiak arakatu 
behar dira bortizkeria konpont zeko. Bigarrengoa, Bakeak ez du ordain politikorik, 
baina Politikak asko egin dezake bakearen alde”. Hori da gure apustua larderiaren, 
it sumenaren, mugiezinaren edo irudimenik ezaren kontra, badakigu eta, politika 
bakegint zaren tresna dela dogmakeriarik, it sumenik eta it xikeriarik gabe eta gure 
herrian ohikoa izan den konponketarako eta akordiorako gogoz egiten baldin bada.

2. oNartutako Balioak.

Indarkeriaren aurrean gizabidezko hit za. sortu diren bake-it xaro-
bideak bete daitezke. izan ere, bortizkeria baino indart suagoak direla erakut si dute 
euskal gizarteak eta erakunde demokratikoek. irizpide etikoen eta gizabidezkoen 
garaipena da, nahiz eta kontuz egin beharreko lana geratu oraindik, jakina.

Bortizkeriaren behin-betiko bukaeraren atarian, ezinbestekoa da 
egiaztat zea zenbaterainoko okerbidea izan den politikarako eta zenbat kalte egin dien 
hainbeste jenderi eta euskal herrigint zari. Bistaratu behar dira, jakina, borti zkeriaren 
zilegitasunik eza, politikarako baldarkeria eta inolako moralik eza ere. armekin batera, 
bortizkeria zurit zeko erabilt zen diren larderiazko jarrerak eta helburu politiko jakinak 
lort zeko edozerk balio duela uste izatea baztert zen direnean egingo da behin-betiko 
bakea. “ez bortizkeriari/bai elkarrizketari” leloak, hau da, bakearen eta bide demokra-
tikoen aldeko apustuak ez dio inori norbere asmo politikoei ukorik egiteko eskat zen.

Gatazkaren izaera Euskadin. konpondu gabeko gatazka politiko 
zahar bat dago euskadin, etaren bortizkeria baino lehenagokoa jakina. eraba-
kit zeko eskubidea duen herria ukat zeagatik luzatua. konpont zeko, berriz, akor-
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dio politikoen joko korapilat sua eta euskaldunen nahiari errespetu demokratikoa 
eskat zen ditu. gatazka hau ezin da etaren irit ziaren arabera ulertu, estatutuaren 
bidea zilegitasunik gabea izan dela eta bortizkeriara jot zeko arrazoirik badela onar-
tuz, nahiz eta diktaduratik demokraziarako bideak, konstituzioaren testuak eta au-
tonomiaren garapenak guret zat zenbat hut sune dituzten ondo badakigun. etak 
ez zuen estatutuari buruz euskal gizartearen gehiengoak agertu zuen irit zia erres-
petatu, ez zuen hainbeste aldiz ahotan duen euskal Herriaren hit za errespetatu. 
Bi upeletakoak dira nortasunen arteko gatazka eta bortizkeriarena; bortizkeria ez 
da gatazka  politikoari berez darion zerbait. eta bortizkeriaren luzapena pat xadaz 
bideratu beharreko izaera politikoko gatazka bat edo “euskal gatazka sakona”4 
isilt zeko edo ukat zeko erabilt zea onartezina da. gure konpromiso etiko, politiko eta 
zibikoak ez du, beraz, jasaten ari garen gatazka politikoari irtenbide elkarrizketatua 
ematen saiat zeko gure erabakia ezabat zen.

Indarkeriaren aurkako borroka demokratikoa. Baket zeko eta 
adiskidet zeko egokieraz betetako bidegurut ze honetan, mehat xuak mehat xu, 
gure irizpide demokratikoek eta politikarekiko zein zuzentasunarekiko gizabideak 
ez duela bortizkeriaren aurka ere edozerk balio gogoraztera behart zen gaituzte. 
era horretan, estatuaren erakundeek egindako gehiegikeria larriak salat zen ditugu. 
sistema demokratikoa larriki zikint zeraino zapaldu dira eskubideak etaren aurkako 
borrokan, bortizkeriarekin amaitu nahian, estatuaren agintarit zatik bertatik. adis-
kidet zea ezinezkoa gertatuko lit zateke, beraz, Batallón Vasco-español. gal eta 
auzitegietako “okerrak” ere salatu gabe eta kaltetuen aitorpenik eta ordainik gabe.

kilimarik sentiberenetan kilimatu da sistema demokratikoa azken ur-
teotan. Hain zuzen ere, demokraziaren kalitatearen berme direnetan; legez kanpora 
bota dira alderdiak, egunkariak it xi, errurik gabeko jende baket sua espet xeratu  da 
badaezpada ere, botere banaketa saretu eta narrastu eta, eta ait zakiat zat harturik, 
euskal abert zaletasun demokratikoa eta euskal erakundeak erasotu dira gupidarik 
gabe, era mingarrian eta antidemokratikoan.

euskadin gizarteko eta politikako harremanak normaldu nahi badira, 
Psoe lagun, “aznarren aldiko” demokraziaren aurkako jokabideak eta, batez ere, 
ondorioak, oraindik bizirik dirautenak areago, gainditu behar dira behin-betiko.

Bakearen balioa. alderdi politiko guztiak onart zen dute irizpide hau, 
gaur egun; hiritarren esku bakarrik dauden erabakietan oinarrit zen dela bake zuze-
na, demokrazian. alderant zizkoa, etikoki arbuiagarria, jendearent zat onartezina eta 
politikoki kontrajarria izango lit zateke. “gizarteko irit zi demokratikoarent zat ulergarria, 
onargarria eta t xalogarria”5 izan beharko luke bake-bideak. Bortizkeriaren amaiera 
elkarrizketatuaren alde atera garenean historiak eman digun eskarmentuan oinarri-
tuta atera gara. izan ere, horrelako gatazkak elkarrizketaren eta akordioaren bidez 
bukat zen dira. Besterik da, jakina, euskaldunei bakarrik dagokien erabakit zeko es-
kubidea talde armatuari ematea.

argi eta garbi esaten zuen 1988an ajuria eneako itunak: “bortizkeria-
ren jarraipenak ez du estatutuaren garapena galgat zeko ait zakia izan behar, ezta, 
ordea, demokratikoki onartu ez diren burujabet za maila handiagoak lort zeko arrazoi 
ere. Bortizkeriaren bukaera eta gatazka politikoa elkarrengandik berezi beharra ho-
netatik sort zen da; bortizkeriaren jarraipena ez da gatazkak eragina, gaur egungo 
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esparru juridiko-politikoak euskal hiritar asko ase gabe ut zi izanaren ondorio baizik. 
Hau dela eta, gizartearen gehiengo zabalak onart zen duen akordio politikoa lort ze 
arren ezinbestekoa da herriaren ordezkarien artean elkarrizketari ekite. “Horrega-
tik normalizaziorako edozein akordiok gogoan izan behar du irizpide demokratiko 
hau; euskal gizarteak bere etorkizunaz galdetua izateko eskubidea duela, bortizke-
riarik eta inposaketarik gabeko egoeran jakina eta, elkarren onarpenetik, anizta-
sunarekiko begirunez eta itunarekiko hit za emanez. Horren arabera, burujabet za 
politikoko eredu jakinean eta euskadiko gizartearen eraikunt zan eta estatuarekiko 
harremanen esparru juridikoan aurkitu behar du normalizazioko akordioak bere 
adierazpidea”6

Irtenbide duin eta demokratikoaren bila. amaiera elkarrizketatuak 
irtenbide demokratikoa adierazten du, legeriak uzten dituen aukera eta bide guztiez 
baliat zea, biderik ez ixtea alegia. ekimena eta erabakia alderdi politikoen ordezka-
rien eta, azkenik, euskal gizartearen esku dagoen prozesua abian jart zeko ahalbi-
dea ematen du elkarrizketarako bi mahai zabalt zeko proposamenak. gerorako gure 
erabakiak, ordezkari politikook lor dit zakegun akordio politikoak, ez ditu euskaldun 
gehienon nahia eta elkarrekin sortu ditugun erakunde demokratikoen zilegitasuna 
onart zeko gauza izan ez den etak baldint zatuko. Burubide horiek kontuan, seguru 
gaude, bake eta adiskidet ze-bideak egiten lagunt zeko prest daudela euskal hiritarrak 
bihot z zabalez.

Bakearen eskubidea du Euskal Herriak. Justiziaren arloak eta giza 
eskubideekiko errespetua sendot zea eskat zen ditu bakeak. Bortizkeriarik ezetik has-
ten da bakea, eta hori bortizkeria erabilt zen dutenen esku dago. indarkeriak eta bor-
tizkeriak hainbeste herritarri bidegabeki eragin dion sufrimenduaren ordaina ematea 
ere eskat zen dio bakeak gizarteari. etaren beraren inguruko askorengan iristen den 
sufrimendua bukat zea ere eskat zen du bakeak. Bakeak, zuzena eta iraunkorra izan-
go bada, adiskidet zera eraman behar gaitu. adiskidet zeak, berriz, bihot z zabaltasun 
handia eskat zen die herritarrei eta, batez ere, gehien sufritu dutenei.

egitasmo politiko bat bera ere ez da bakearen baldint za izango. edozein 
egitasmo politikoren gainetik daude euskaldunen nahia eta erabakiak. gaur egungo 
erakundeen esparrua errespetatu egin behar da, beraz, erabaki eta nahi  horiek sor-
tutako erakundek direlako. Berdin errespetatu behar dira, etorkizunean ere, euskal 
gizartearen nahiaren arabera, lurraldetasunari buruzko molde desberdinak edo elkar-
bizit za politikorako egitasmoak.

Elkarbizit za politikoa da erronka. eaJ-PnVk bere jokabidean beti 
gogoan izan dituen irizpide gizakoi eta demokratikoen arabera, euskal gizartearen 
elkarbizit za eta elkartasuna gure ekinbide politikoaren erronka garrant zit suak dire-
la uste dugu. eta hori, euskadiren eraikunt za sozialarekiko dugun konpromisoa-
gatik bakarrik ez, baita, herri bezala, erkidego bezala, euskal nazioaren nortasun 
eraikunt zaren prozesuan, bere baitan, daraman nazio mailako eraginagatik ere.

4 ajuria eneako itunean erabilitako esamoldea.
5 amaiera elkarrizketatuari buruzko alderdien arteko mahaiko akordiorako. lan t xostena (1998ko mart xoaren 17an)
6 eaJ-PnV/ea/eB- Berdeak koalizio akordioa (2005eko ekainaren 27an)
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nortasunen arteko borrokaren gainean ezin da nazio elkartu bat eraiki, 
ezta, bortizkeriarik gabeko egoeran, galdeketa aske eta demokratikoaren bidez 
euskal gizarteak adierazitako nahiaren kontrako egitasmoa ezarriz ere. alde horre-
tatik, jokoan dauden nortasun bat zuen eta besteen arteko eskubide, balio eta in-
teresen borrokak etengabeak eta ezinbestekoak dira. Bi aldeen artean konpromiso 
eta antolaketa bideragarriak erabakit zea da kontuan. era horretan, ez da gait zerdi 
euskal gizartearen aniztasunaren balioa, gure gizartearen funt sezko osagai aberas-
garri eta baikorra baizik.

3. iNdarkeriareN BukaerareN Hasiera.

Jardunbidearen gilt za. Politika eta bortizkeria konponezinak direla ja-
kinik, eaJ-PnVk eskakizun demokratikot zat joten du prozesuaren amaierarako elka-
rrizketa erabakigarria ez dadila bortizkeriaren ondorio izan, bortizkeriari uko eginaren 
ondorio baizik.

kongresuko diputatu guztiek, PPkoek ez beste guztiek, 2005eko 
maiat zean onartutako erabakiak hit zez-hit z du ajuria eneako itunaren 10. puntua; 
“Bortizkeriaren amaiera elkarrizketaturako baldint za egokiak sumat zen badira, hau 
da, bortizkeriari uko egiteko egiazko gogoa eta jarrera garbia sumat zen badira, es-
tatuko agintarien eta bortizkeriari uko egiteko prest daudenen arteko elkarrizketaren 
alde gaude. Jakina, baztertezina den irizpide demokratikoa errespetatuz beti ere, hau 
da, herriak aukeratutako ordezkarien esku ut ziz auzi politikoen konponbidea...”

lehendakariak kargu hart zeko Hit zaldian berriki esana du: “etari da-
gokion urrat s erabakigarria egitea eta bortizkeriari uko egiteko nahia, argi eta garbi, 
adieraztea. euskal alderdi politikooi dagokigu gure erant zukizuna geure gain hart zea 
eta gatazka politikoaren sustrai diren haut si-maut sient zat” normalizazio Politikorako 
akordioa” lort zeko hit za euskal gizartearen aurrean ematea”.

Jardunbide politikoa babesteari uko egin. ordezkari politikoen 
bidez eta herritarrei egindako galdeketaren bidez euskaldunek erabakit zen du-
tenari zor zaion begirunearekin uztarrezinak dira bortizkeria edo talde armatu 
batek ezarri nahi dituen baldint zak. alderdi politikoak eta erakundeak bakarrik 
dira prozesuaren demokratikotasuna bermat zeko ordezkarit za eta erant zukizuna 
dituztenak, negoziaketa erabakigarria inposaketarik gabe eta aniztasunarekiko 
errespetuz egin dadin, egitasmo guztiak lort zeko baldint za berdinetan jarriz eta 
azken hit za herriari emanez7.

Indarkeriaren bukaeraz irit zi bateratua. Bortizkeriari uko egiteko 
zinezkotasunari buruz irizpide eta uste bateratuak izatea eskat zen digu aldi politiko 
berriak. Bortizkeriari uko egiteari buruz eta horren zinezkotasunaren egiaztapenari 
buruz ezinbestekoa zaigu alderdi politikoen artean irit zi zehat z adostua lort zea.

Bakearen zerbit zuko espet xe eta bergizarterat ze politika. agintariek, 
edozein egoeratan, errespetatu eta babestu beharreko eskubideen jabe dira pre-
soak, demokrazian, espet xe politikaren esparruan eskubidedun estatuak ezeren 
ezaugarririk baldin badu, hauxe du; bergizarterat zeari begira egina dela beti. alde 
horretatik, ezinbestekoak dira, orain areago, bakearen zerbit zurako, kode penalaren 
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erabilera malgua, et xetik hurbileko espet xeetan zigorra betet zea, sendikoak eta ahai-
deak bakearen eta adiskidet zearen eragilet zat hart zea eta, inola ere ez, ze harkako 
errudunt zat. Horrek ez du inolako aurrebaldint zarik eskat zen. espet xe politikari, 
be hin-betiko, beste  norabidet zat, adostua, eraginkorra eta malgua emateko ordu 
da, beraz. erronka honen aldeko konpromisoa adierazten du berriro eaJ-PnVk. 
dena den, eusko legebilt zarrak 1997an eta diputatuen kongresuk 1998an onartu-
tako erabakien arabera, lehen egin beharreko zerbait zen, gure ustez.

Bake-bideak eraikit zeko erabakiak. Bortizkeriari bukaera ematea 
eta giza eskubideen adierazpen unibert salean jasotako eskubideak euskal Herrian 
ez zapalt zeko bermea dira helbururik lehenengoetakoak eaJ-PnVrent zat.

Helburu hori lort zeko ezinbestekoa da:

• Pert sonen segurtasuna, askatasuna eta bizia bermat zeko eta me hat xa-
tuei eta erasotuei babesa eta elkartasuna eskaint zeko baliabide demokratiko guztien 
erabilpena sustatu.

• Pert sona guztien oinarrizko eskubide guztien eta biziaren aldeko 
eta bortizkeriaren aurkako gizarte mugimenduak bult zatu eta pert sonen duintasun 
trukaezinean oinarritutako giza eskubideen kultura, inolako salbuespenik gabe, de-
fenditu eta, batez ere, askatasun gabetuen giza eskubideak arreta bereziz zaindu.

• mehat xu, bakartasun, bazterketa edo setakeriako era guztiak gain-
dit zeko lasaitasun, elkarrizketa eta adiskidet ze politikoaren eta sozialaren aldeko po-
litikak garatu.

eta oinarrizko eskubideen eta askatasunen aldeko ikuspegitik:

• eskubidedun estatuko askatasun demokratikoak, oinarrizko eskubi-
deak eta oinarrizko bermeak berrit zen lagundu.

• Politikaren, legeen eta erakundeen baliabide guztien erabilera ba-
bestu irizpide demokratikoa defendit zeko eta sistema demokratikoaren oinarriak 
berreraikit zeko.

• askatasunen murrizketa salat zeko gizarteko mobilizazioak bult zatu 
eta demokraziaren at zerapen egoera nazioartean salat zeko moduak antolatu.

• eskubidedun estatuko askatasun demokratikoak, oinarrizko eskubi-
deak eta bermeak sendot zeko legezko neurriak hart zera bult zatu.

• gure gizartearen zati baten bazterketa saihesteko eta gizarteko talde 
guztiei baldint za demokratiko berdinetan parte hart zen lagunduko dieten prozesua 
bult zat zeko ekinbide politikoak onartu.

adiskidet ze bidea egin behar dugu, gainera. lehendakariak 2005eko 
ekainaren 22an, kargu hart zeko hit zaldian esan zuen bezala: “gure gizartean autokri-
tikarako gogoa, barkamena eskat zeko apaltasuna eta barkat zeko bihot z zabalta-
suna piztuko dituen zapuztutako konfiant za berreskuratu behar dugu. Guztion artean 
sufrimendua gaindit zeko eta adiskidet ze bidea elkarrekin egiteko betebehar morala 
dugu. Hori izango da eta gure gizartearen elkarbizit zarako oinarririk sendoena”.

7 lizarrako adierazpena. konponbidearen gakoak (1998ko irailaren 12an).
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ii. politikareN  
Normalizaziorako aukera.

1. akordio politikoa Biderat zeko.

Elkarbizit zarako oraingo eta geroko esparruak. Herritarren nahia-
rekiko errespetuaren eta euskal Herriak bere etorkizuna libreki eta demokratikoki era-
bakit zeko duen eskubidearen alde gaude.

eskubide horren onarpenarekiko eta euskal gizarteak hart zen dituen 
erabakiekiko errespetua bermatuko duen bidearekiko akordioa lort zeko konpromi-
soa gure gain hart zen dugu.

leialtasun eta dogmakeriarik gabeko giro honetan, erabaki askearen jar-
duerarako eta euskal Herriko sent sibilitate politiko desberdinek onar dezaketen eus-
kaldunen nahiarekiko errespetuarent zat ituna lort zeko hit za ematen du eaJ-PnVk.

Demokraziaren arauen onarpenean oinarritutako akordioa. gaur 
egungo erakundeekiko errespetua aldarrikatu eta, aldi berean, beroriek aldat zeko 
aukera. giza eskubideekin errespetuko eta bide demokratikoetatik defenditutako 
burubide eta egitasmo politiko guztien zilegitasuna onart zea eskat zen du horrek. es-
tatuaren antolaketari buruzko burubide desberdinei eta euskaldunon erakundet zeko 
eta antolat zeko moduei erasaten die irizpide horrek, demokrazian guztia da litekeena 
eta. Hau da, askatasunarekin eta giza eskubideekin errespetuko den edozer egitas-
mo defendit zeko aukera ez ezik, gauzat zeko aukera ere behar da, bide demokra-
tikoak erabiliz behar duen herritarren sostengua jasot zen badu behint zat.

Euskal gizartearen aniztasuna errespetat zen duen akordioa. 
euskal gizartearen aniztasuna errespetat zen du eaJ-PnVk. guztion topalekut zat 
hart zea nahi izango genuke euskaldunek beren geroa erabakit zeko duten eskubi-
dea. guztiona den eskubidet zat sentitua eta aitortua izateko eran aldarrikatu nahi 
genuke, gainera. nortasun-sentimendu desberdinekiko errespetua eskat zen du eus-
kaldunen nahia errespetat zeak. Horretarako itunaren eta konpromisoaren esparruan 
t xertatu behar dira nortasun-sentimendu horiek. euskal gatazka politiko luzea, gure 
herriaren elkarbizit za pit zatu gabe, konpondu nahi dugunon erronka horixe da.

euskal Herriaren eskubideen aitorpen baikorraren aldeko jardun hau 
sendotuko bada, ezinbestekoa da estatuak bere nazio aniztasunaren aldeko kon-
promiso eraginkorra hart zea8. euskal abert zaleen asmoak ez ote diren oso demokra-
tikoak uste duen jendearen irudipen sendoa horrela bakarrik gaindi daiteke. uste 
hori, gainera, are eta indart suago nabarment zen da gaur egungo egoeran, bigarren 
trant siziot zat joten denean.

Akordioaren baldint za bila. elkarbizit zako eredua zehaztuko duen 
normalizazio politikoaz akordioa lort zea da gure helburua. aldi berean, baita buruz-
buruko harreman eraginkorren eta leialtasun bermeen zein baldint zen harreman es-
parrua estatuarekin adostu beharra ere.

Gizarte aurreratuetan joko arauak finkat zekok bidea ituna da eta ez in-
posaketa. alde honetatik, merezi du irlandakoa gogorat zea. Joko politikorako behar 



elkarBizitzarako Bake-Bideak. 
euzkadi Buru Batzarra, 2005eko urriaren 10ean.

23

www.eaj-pnv.eu

diren gehiengoak eta erkidego bat zer den erabakit zeko beharrezkoa den akordio 
zabala berezi zituzten. Horren arabera, “adostasun nahikoa” beharrezkot zat jot zeko 
baldint zak aurreikusi zituzten. guk ere geuk adostu beharko genituzke geure artean 
eta ez Estatuak bere aldetik bakarrik finkatu.

Erabakit zeko eskubidea eta itunerako erant zukizuna. eraba-
kit zeko gaitasuna hit zart zeko konpromisoari lotu diogu, kanadako auzitegi gorenak 
zehaztu zuen irizpide juridikoaren arabera.

eta horrelaxe jaso genuen eusko legebilt zarrak onartutako estatu-
tu Berriaren Proposamenean ere. arazoak elkarrizketaren eta h it zarmenaren bidez 
konponduko diren topalekuetan pent satuz nahi izango genuke burujabet zaren ariketa 
burutu. munduaren antolaketa berrirako jarrerarik aurrerakoienek eskat zen duten al-
de-askotasuna gure gizarteen antolaketarako ere eska daitekeena da. Foru tradiziorik 
onenarekin eta gure bi estatutuen esperient ziarekin, 1936koarekin eta gernikakoare-
kin, ondo uztart zen den jokabidea da euskaldunen eta estatuaren arteko ituna.

Euskal gizartearen erabakia betet zeko konpromisoa. konpromiso 
bikoit zaren onarpena eskaint zen dugu:

• ez ezarri orain arteko akordioek duten baino onarpen gut xiagoko 
akordiorik.

• ez eragot zi orain arteko akordioek duten baino onarpen handiagoko 
akordiorik.

ez ezart zeak euskal gizartearen nahiaren onarpena bermat zen du, gi-
zartearen ekarpen eta integrazio politikoaren adierazgarri gisa; ez eragozteak es-
painiako kongresuaren debekua saihesten du. Formularik demokratikoena eta inte-
grat zaileena onart zen da, beraz, irizpidet zat.

Lurraldetasunaren ulerkera demokratikoa nor politikoa erai-
kit zeko oinarrit zat. euskaldun guztien batasun politikoaren alde egiten dugu lan 
eaJ-PnVko abert zaleok, baina t xantajearen eta inposaketaren sustrai duten erabaki 
politikoek eragindako aldaketa onart zea eragot zi egiten digu demokraziarekiko gure 
uste sendoak. eusko lurralde bakoit zeko euskotarrek eta berorien ordezkariek baka-
rrik erabaki ahal dute erkidego bakarra osatu ala ez, edo, hori ezean, elkarrekiko ha-
rremanak nola antolatu. dena den, erabaki horiekiko begirunea eta jarduera eraginko-
rra bermatu behar dira, estatutu Berriaren Proposamenean zehazten den bezala.

euskal Herriko esparru juridiko-politiko desberdinen egiturat ze politikoa 
lortu nahi du demokratikoki eaJ-PnVk eta horretan jardungo du politikaren bidez eta 
inolako inposaketarik gabe.

kulturazko, hizkunt zazko edo politikazko lokarriez eta senidetasunaz 
hit z egiteak ez du euskal Herria betikot zat eta aldaezint zat hart zen denik adie-
razten, ezta lurraldea biztanleen gainetik, herritarrek garai bakoit zean erabaki de-
zaketenaren gainetik, jart zen denik ere. Horrelaxe jasoa dago eusko legebilt za-
rrean 1990eko ot sailaren 15ean euskal Herriaren autodeterminazio eskubideaz 
onartutako Proposamenean.

8 ikus 1998ko ekainean Bart zelonan egindako adierazpena



elkarBizitzarako Bake-Bideak. 
euzkadi Buru Batzarra, 2005eko urriaren 10ean.

24

www.eaj-pnv.eu

eginoko mahaiaren akordioa ere geure egiten dugu: “eusko autono-
mi erkidegoak, nafarroako Foru lurraldeak eta akitaniako eusko lurraldeek eraba-
kit zeko duten ahalmena onartu, lurralde bakoit zeko biztanle gehienek argi eta garbi 
adierazi badute elkart zeko prozesuan arte hart zeko asmoa”.

euskal Herriko hiru esparru juridiko-politiko bakoit zeko hiritarren nahia 
errespetatu beharrekoa da. Hortik aurrera, lurralde bakoit za bere gisa erakundet zea 
eta antolat zea bezain zilegi da, beraz, euskaldun guztient zat egitura politiko batera-
tua aldarrikat zea.

nahiz eta nafarroan eta iparraldean dugun ordezkarit za politikoa mu-
gatuagoa dugula jakin,a argi eta garbi adierazi nahi dugu bi lurralde horietako beste 
indar politikoekin eta gizarte eragileekin, elkarlanean, jardunbidea adosteko eta abian 
jart zeko eaJ-PnVk duen konpromisoa. Beraz, politikoen eta gizarte eragileen topale-
kuak eraiki behar dira nafarroako eta iparraldeko biztanleen erabakiak errespetatuko 
dituen akordio zabal bat lort ze arren. erabaki horiek errespetaturik, bidera daiteke 
beste eusko lurraldeekiko erakunde eta elkarteen eraikunt za.

2. Normalizazio politikorako 
elkarrizketa eta akordio maHaia.

Akordiorako konpromisoak. alderdien topagunea edo mahaia 
osat zeko, beharrezkoa zaigu, lehenik eta behin euskal alderdien artean konfiant zazko 
harreman-sarea konpont zea. mahaiaren osaketak berak eta metodologiak at zera-
buelta ezinezko bihurt zea edo, gut xienez, oso zilt zea eta partehart zaileak konponbi-
derako konpromisoari gero eta gehiago lot zea da helburua. eginoko mahaiak aur-
keztutako burubidea oso interesgarria da. eaJ-PnV prest dago, beraz, gainerako 
indar politikoekin partekat zeko. zazpi konpromiso eskaint zen dira burubide horretan:

• giza eskubideei errespetua

• aniztasunari errespetua

• herritarren nahiari errespetua

• bitarteko demokratiko eta baket suen onarpena bakarrik

• bazterketarik gabeko elkarrizketa

• hart zen diren erabakien bururat ze negoziatua eta hit zartua

• lortutako akordioak ulert zeko eta betet zeko eran desadostasunik 
sort zen bada, auzia garbit zeko eta ebazpena betearazteko bermeak eta neurriak.

lehendakariak, kargua hart zeko Hit zaldian, bere aldetik zehaztu zituen 
bost irizpideak geureak egiten ditugu: bi lehenengoek baldint zen esparrua aurkezten 
dute,horien arabera zirriborra daiteke nola, noiz eta non; guztion artean adostutako 
akordio politikoa lort zeko egoeran aurki gaitezen zein baldint za bete beharko lirate-
keen adierazten dute hirugarrenak, laugarrenak eta bosgarrenak. 

1. Bortizkeriarik ezaren irizpidea. Bortizkeriarik eza eta giza eskubideak 
errespetat zeko konpromisoa. Bide politikoak eta demokratikoak baka-
rrik erabiliko dira.
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2. Bazterketarik ezaren irizpidea. Bazterketarik eza eta politikan, gizar-
tean eta lurraldeetan dauden sentimendu guztiek parte hart zeko duten 
eskubidea errespetatu.
3. Joko demokratikoari dagokion irizpidea; herritarren nahia eta eus-
kal gizartearen erabakit zeko eskubidearen aurrerabidea errespetat zeko 
konpromisoa.
4. aukera berdinen irizpidea; aukera berdinen errespetua eta demokra-
tikoki aldarrikatutako egitasmo politiko guztiek legerian irtenbidea behar 
dutela onart zeko konpromisoa.
5. aniztasunari zor zaion errespetuaren irizpidea eta euskal gizartean 
dauden nortasun sentimenduen bideraketa ez ezart zeko eta ez eragoz-
teko konpromisoa.
azkenik, alderdien mahaian zehaztu beharreko akordioko hit zak eta 

eztabaidatu eta adostu beharreko eduki bat zuk aipat zen ditu eaJ-PnV/ea/eB-
Berdeak 2005eko ekainean izenpetutako akordioak. Besteak beste, euskal Herria 
nor dela erabakiak hart zeko onart zea; lurraldetasuna, erabakit zeko eskubidea eta 
aldebiko ituna.

zeregin hauek aurrera eramaten parte hart zeko konpromisoa argi eta 
garbi ipini nahi du eaJ-PnVk. Baita akordioek oinarri politiko eta sozial zabala izan 
dezaten alderdien mahaian eztabaidat zeko aurkeztuko dituen proposamenak egite-
ko konpromisoa ere.

estatutu Berriaren Proposamenean diren egitasmoak ere eramango 
ditu eaJ-PnVk eztabaidara. Hirukoak (eaJ-PnV/ea/eB) lortutako oinarrizko adosta-
suna da hor, nor politikoko euskal Herriaren izaerari buruz, erabakit zeko eta erabakia 
betet zeko eskubideari buruz, lurraldetasunari buruz, estatuarekin izan beharreko ha-
rreman esparruari buruz eta itunaren konpromisoari buruz9.

eusko alderdi Jelt zalea prest da, oinarri horiekin, konponbiderako eta 
akordiorako beste ahalegin bat egiteko. eaJ-PnVren erakundeekiko eta demokra-
ziarekiko tradizioari jarraiki, egokiera berri honek beste jardunbide negoziat zaile bati 
ekitera behart zen gaitu, euskadik, ahalik eta lasterren, kokapen juridiko-politiko ego-
kia izan dezan. gai horien inguruan akordio zabal eta integrat zailea lort zeko erronka 
onart zen dugu. eaJ-PnVren ideologiari eta helburuei ukorik egin gabe, jakina.

Noiz, nort zuk eta non. lehen aipatutako bost irizpideetatik lehe-
nengoak baldint zatu egiten ditu denbora eta aldi erabakigarriaren hasiera. Horre-
tarako, etak bere jardunari uko egin behar dio edo Batasunak eta eHak-ek uko 
egitea eskatu behar diote. mahaian alderdi guztiak esert zeko baldint zak betet zea 
ezinbestekoa da. inor ez dadila kanpoan geratu, non eta, tamalez, norberak ez 
duen hala erabakit zen. zenbat eta gehiagok parte hartu orduan eta ordezkarit za 
handiagoa izango dute eztabaidek. Horrek, berriz, akordio integrat zaileagoak eta 
iraunkorragoak egiteko aukera hobeak emango dizkigu.

Bi mahaiak, eaJ-PnV, ea eta eB-Berdeak hirukoak (2001 eta 2005) 
izenpetutako akordioetan beti berezi dira gobernagarritasuna, normalizazio politikoa 
eta bakegint za eta topagune desberdinak. Batasunak ere bide horretatik egin du 

9 ikus, adibidez eusko legebilt zarrak 2004ko abenduaren 30ean gehiengo osoz onartutako euskadiko 
estatutu Politikoa aldat zeko proposameneko sarrera eta 1, 2, 6, 7, 10 eta 13 artikuluak.
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aurrera anoetako adierazpenean bi mahaitan kokat zen bait zuen jokalekua. alderdi 
sozialistak ere onartu ditu bi elkarrizketaleku hauek.

Bi mahai hauek aldi berean egin edo ez eztabaidat zen denean elkarren-
gandik oso urrun dauden bi irit zi plazarat zen dira:

• alderdien mahaian lor daitezkeen akordioak etaren mehat xuari men 
eginaz hartuak izango lirateke,

• etaren kontuan sartu beharko lirateke akordio horiek, bestela ez lit za-
teke bukatuko eta.

dena den, bakoit zaren ordezkarit zaren arabera, zilegizkoak diren indar, nor-
tasun sentimendu eta egitasmo desberdinen arteko gorabeherak ez diren beste zerbai-
tek alderdien mahaiko eztabaidak eta akordioak ez baldint zat zen uztea alderdi politikoen 
erant zukizuna da. Bakearen mahaia abian jart zea ezinbestekoa den bereizkunt zarako 
mekanismoa izan daiteke, anoetako adierazpenarekin uztargarria. normalizazioko jar-
dunbidearen bukaerarako berme demokratikot zat defenda daiteke erabaki hori.

3. Herriari galdet zeko erak eta BaldiNt zak.

Herritarrei hit za eman. elkarbizit zaren esparruaren funt sezko aldaketa 
egin nahi denean herritarrei irit zia eskat zea politikaren eta demokraziaren eskakizu-
na da alderdirik gehienen proposamen politikoetan hala joten da. earekin eta eB-
Berdeekin batera hartutako akordioa eta lehendakariak 2005eko ekainean kargu 
hart zeko hit zaldian berret sia bere-bere egiten du eaJ-PnVk. Hau da, alderdien ma-
haian akordioa lort zen eta herri galdeketa burut zen eraginkor egingo duela lan ematen 
du hit za. eginahalak joko ditugun jardunbidearen emait za da, beraz, galdeketa. ez da, 
inolaz ere, bestea muturrean joteko habailarria, ezta akordioa lant zeko eta lort zeko 
alderdiek duten erant zukizuna gizarteari egozteko ait zakia ere. Herritarrek beren nahia 
demokratikoki agert zea eragot ziko duen uko-eskubiderik ere ezin dugu onartu.

Galdeketaren baldint zak. Baldint za pila bete behar du galdeketa 
demokratikoak; bortizkeriarik eza eta bazterketarik eza dira guztien artean ga-
rrant zit suenak. argi eta garbi adierazi zuen lehendakariak kargua hart zerakoan: 
“normalizazio Politikorako eta elkarbizit zarako akordioa lort zen badugu, herritarrek 
berret si eta onar dezaten, euskal gizarteari galdeketa egiteko baimena eskatuko 
diot eusko legebilt zarrari. galdeketa hau,jakina, bortizkeriarik eta bazterketarik ga-
beko garaian egingo da”. eta horrela jarraitu zuen: “galdeketari berari dagozkion 
jokabide adostuak erant siko zaizkio legebilt zarraren baimenari. adibidez, borti-
zkeriarik eta bazterketarik gabeko garaian egiteko baldint za, emait zak onart zeko 
ezarritako irizpide demokratikoen onarpena eta beroriek ordenamendu juridikoan 
nola sartu negoziat zeko eta erabakit zeko jardunbide erabakigarria”. kont sulta 
burut zeko baldint zak hit zart zea da urrat sik onena haren zent zu integrat zailea, 
emait za ona eta ondorengo negoziazioaren bidegarritasuna segurtat zekko.

gernikako estatutuak lortu zuen at xikimendua baino handiago lor de-
zala galdeketa honek da gure helburua, nafarroako Foru Hobekunt zarako ez zen 
eta erreferendumik egin10. Hori izango da elkarbizit za politikorako topagune berria 
demokratikoki balioztat zeko froga-harria, eta arragoa.

10 iparraldeko euskaldunek ez dute beren erakunderik ere, nahiz eta beren departamendurako eskabidea 
gehien gehienen gogokoa izan
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Bakea.

1995eko Bilt zar orokorrean bakea lort zea gure lehentasun 
politikoetako bat bezalaageri zen. 

“EAJk –zioen t xosten politikoak– bere herriarent zat 
konponbide bat bilatu eta aurkitu behar du, ahalik eta lasterren, 
gatazka hau behin betiko gaindit zeko eta bakealort zeko zuzenes-
ten dituen bide guztiak aztertuz”. 

eta lehentasun hori ezarrita zegoen, etari eta bere buruari 
enam deit zen zionari buruz agiri berean agert zen zen irit zi gogorra gora-
behera edo, beharbada, beronengatik.garai haietan eremu horretan ol-
dart zen t xostena onet sia zen eta guztiaren eta guztienkontrako aktibismo 
gogorraren aldia hasia zen. eaJ ere “oinazea sozializat zeko”estrategiaren 
biktima izan zen. Hala ere, PPk eta beraren zinegot ziek jasan zutendina-
mika horren azken aldian ekint za armatuaren presiorik mingarriena. 

lau urte pasatuta, egoera ezberdin-ezberdinean gaude, or-
duan amestu ere egingo ez genuen ergoeran. 

gaur egun argi bide dagoenez, “kas alternatiba”ren birfor-
mulazioaren ostean,1995eko apirileko proposamenarekin, bere gobernu 
sozialistarenganako etapopularrarenganako elkarrizketa-eskaint zarekin, eta 

txosteN Politikoa.

euzkadi Buru Bat zarra, 
2000ko urtarrilaren 15etik-16ra.



t
x

o
s

t
e

N
 P

o
li

ti
k

o
a

. e
u

z
k

a
d

i B
u

r
u

 B
at

 z
a

r
r

a
, 2

00
0k

o
 u

r
ta

r
r

il
a

r
en

 1
5e

ti
k

-1
6r

a
.

30

w
w

w
.e

aj
-p

nv
.e

u

“euskal Herriari hit za emateko” azken formulazioaren ostean, etak bere 
jarduera armatua ordezteko bide batbilat zen du, garaiekin batera 
bilakat zen jakin duten beste talde bat zuen urrat seijarraituz, bere 
estrategia militarraren ordez prozesu demokratikoak jarriz. 

 1997ko ot sailean eaJk, euzkadi Buru Bat zarraren adierazpen 
publiko batenbitartez, zabalt zen zen etorkizun berria ikusita iragarri zuenez, 
“...EAJ bakea lort zeko arriskatu eta mugit zeko prest dago, garena izatea-
ri ut zi gabe, ehun urtetan osozehaztutako gure izate politikoarekin ezin 
batera daitezkeen estrategietara, taktiketaraedo lankidet zetara egokitu 
edo eraman gait zaten ut zi gabe. Hau da, ez dugu ut ziko ezdesbidera-
tuko gure alternatiba ez gure estrategia politikoa”. 

era berean, eaJk agiri hartan esan zuenez “...Gurea be-
zain gaizkoatuta edo gaizkotuago dauden gatazkak berriro zuzent zen 
saiat zen diren nazioarteko besteesperient zia bat zuk ikusita, beste talde 
politiko, sindikal eta sozial bat zuekin harremanaketa ekimenak izan eta 
konpartituko ditugu, Euzkadin egun dagoen indarkeriazko dinamikarako 
konponbidea biderat zeko beharrezkoak direnak”. “Edozein kasutan –ja-
rrait zen du testualki agiri hark–, EAJk eta Euskal Herriak bakea nahi dute. 
Eta EAJez da ziur egongo talde politiko bat zuek hura aldarrikat zen duten 
beste gura dutela indarkeriaren arazoa hauteskunde-trafikotik eta bote-
re-oposizio dialektikatik aterat zen dela argitasunez egiaztat zen ez den 
bitartean”.  

milurteko berri baten ateetan, gure mendetako espe-
rient ziarekin eta, bereziki,gure gizarte porositateak duen irazkorta-
sun mailarekin, ziur gaude etaren jarduera armatuaren bukaerara heldu 
garela. eta 1997an esandakoa berret siko dugu: ezen gure historiaren 
orrialde hau betiko pasa dadin arriskat zeko prest gaudela. 

oraindik ez dugu ulert zen alderdi bat zuek bakea besterik 
gabe hel dadin mugitu gabe it xaroteko beren arduragabeko erabakiarekin 
eta baket zeko prozesuaren kontrakojarrerarekin ant za denez lortu gura du-
ten etekin politikoa. 

eta, era berean, oraindik ez dugu ulert zen zergatik ez den 
konturat zen eta, “euskal Herriari hit za emateko” eskat zen duena, 
euskal Herrian inork ez diolabere babesa eskatu gure etorkizuna 
askatasunez erabaki dezagun.  

euskal gizarteak bere kabuz erabakit zeko beharrezko 
heldutasuna du. euskal gizarteak ez du eta behar. are gehiago, ela 
herriko sindikatu gehiengodunak esanzuen bezala, eta “sobera dago eta 
oztopo da” euskal gizartean. egin-eginean ere, “hit za emateko” pistolak 
lekuz kanpo daude. legezkotasunez hit z egiteko, herriaren lagunt zabehar 
da, botoen euskarri demokratikoa dutenen lagunt za. eta etak ez du jaso 
bere historia luzean euskal hiritarren boto bat ere. 

ordua da herri honek legezkotasun demokratikoz beren te-
siak eta planteamenduakdefenda dit zaten hornitu dituen gizarte solasaldia 
aint zatet s dezan. 

arriskat zeko prest gaude, bakea iristeko mugit zen 
jar rait zeko prest. Baina ez diogu inori ut ziko gure izate poli-
tikoarekin ezin batera daitezkeen estrategietara,taktiketara edo 
lankidet zetara eramaten. 
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ardaNza proposameNa. 

Gure ekint za publikoan eta gure agiri ofizial guztietan alda-
rrikatuta zegoen bakeabilat zeko xedez, ardanza lehendakariak, eusko 
Jaurlarit zako bere lehendakari-urteen bukaeratik hurbil, ajuria-eneko itu-
naren 10. puntuaz geroztiko aurrerapenerakoproposamena idat zi zuen eta 
euskal alderdi guztiei aurkeztu zien. Bertan egokitu zituenirlandako bake-
prozesuko elementu erabakigarriak. 

 oinarrizko laburpen gisa esanda, ardanza proposamenak 
honako puntuok ditu: 

a) “elkarrizketa bidezko irtenbide” bati buruzko funt sezko akor-
dio bat bult zat zea, baket zeko estrategia aktibo bat diseinatuz. 

b) etak politikan “borroka armatu”aren bitartez esku hart zeari 
uztea eta harilagunt zen dion disident zia politikoa (HB) sistema 
demokratikoaren jarduerapolitikoan behin betiko integrat zea 
lort zeko eztabaida batez ari gara. 

 c) ezin da aurretik ikusi eta poliziaren ekint zarengatik bakarrik 
desagertuko denikezta bere bide armatua besterik gabe ut ziko 
duenik. gauzak horrela, honako hauproposatu gura du: 

 •  Hasiera batean egungo sistema juridiko-politikoan eragi-
na izan dezakeen bukaera elkarrizketatua. 

•  edozein elkarrizketa politiko erabakit zaileren aurretiko 
beharrezkoborroka-lagaketa, etaren aldetikoa. 

elkarrizketa politiko erabakit zailea: 

1. aurreko baldint zarik gabe (konstituzioa eta estatutua 
edoautodeterminazio-eskubidea). 

2. etak indarkeria mugarik gabe ut zita, baket zeko es-
kaint za zehat zerakoerant zun bezala. 

3. euskal hiritarren irit ziaren partaidet zarekin. 

4. eta ez delarik solaskidea elkarriketa politiko erabakit zailean. 

 d) solaskideak, hasiera batean, euskal gizartean ordezkat zen 
duten alderdiak dira. 

era berean, prozesua aldez aurretik honakoa adierazi beharko 
duten estatuko dagokie: 

1. erabakia euskal alderdi politikoen eskuetan ut ziko dutela. 

2. euskal erakundeetako haien erabakiak (euskal alderdienak) 
berenganatuko dituztela (estatuko erakundeek). 

3. Haiekin beren antolamendu juridikorako inoizkako erans-
keta itundukodutela. 

 ardanza lehendakariak 1997aren bukaeratik 1998ko udabe-
rrira arte egin etalandutako bakebide hau 1998ko mart xoaren 17an ajuria-
enean egindako bileran nabarmendu zen. Baket ze-proposamen hori eaJk, 
eak eta iuk  onartu zuten; eta PPk etaberaren gobernuak, Pse-Psoek 
eta uak, at zera bota. 

 madrilek ez du ardanza proposamena onartu, beronen c)-1 
eta d)-1 eta 2 puntuengatik bereziki. 
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lizarra – garazi.

indarkeriaren garairik gorenek eta ipar irlandako pareko bake-
prozesuak etaren eta enamen baitan eragina izan zuten, oro har, eta eus-
kal gizartearent zat erreferenteakizan ziren. 

 ordurako, bakearen aldeko gizarte erakundeek eta alder-
diek bult zatutako bilera etatopaketa asko ahalbidetuak ziren, hala nola, 
1995eko mart xoaren 12ko Bilbokoa,elkarri mugimenduaren bitar-
tezkoa. ildo horretatik, 1997an harreman sortu berriakhasiak ziren geroa-
go espet xeratuko zen HBko mahai nazionaleko ordezkariekin.eragozpen 
horrek ez zuen garbitutako elkarrizketa-prozesua eten, eta “mahaikide”ak 
espet xeratu bezain laster sortutako Herri Batasuna taldeko mahai nazio-
nalakizendatutako ordezkari berriekin elkarrizketak jaraitu ziren. 

 HBk ez zuen ardanza proposamena bere egin. Hala ere, 
elkarrizketak zirela eta,horrelako erakundeen eta orduko lehendakariaren 
agiria onartu zuten hiru alderdien etaerakunde sindikalen artean (CC.oo 
eta ugt alde batera lagata) agiri bat itundu zen, ardanzaren agiriarenaren 
ant zeko filosofia zuena. Alabaina, Ardanzak bere erakunde-jarreratik Estatu 
espainiarreko erakunde-sailak aipaturik bazituen, lizarrako adierazpenak 
barnean sart zen du Frant ses estatua ere. Berari lizarrako edo lizarra-ga-
raziko agiria deitu zit zaion. 

 irlandako bake-prozesua erraztu duten faktoreei buruzko 
sarrera bat ostean, agirianindarkeriaren azpiko arazo politikoa “jatorri eta 
izaera politikoko gatazka historiko”bezala definituta dago. Konpondu be-
harreko arazoak funt sean honakook dira: 

– erabaki-subjektua, 
– lurraldetasuna, 
– subiranotasun politikoa. 
Bertan elkarrizketa-prozesu bat bazterketarik gabe plantea-

tuta dago, betigatazkaren indarkeri adierazpiderik gabe baina. Beraren 
helburua aldeetako ezeinekgarait zeko barik gatazka konpont zeko nego-
ziazio globala da. 

euskal gizartearen aniztasunarekiko errespetuan proiektu 
guztiak lort zekobaldint za-berdintasunean aurkeztuko dira. 

euskal hiritarrek izan behar dute beren etorkizunari buruzko 
azken hit za. 

Beraien erabakia bertan sartutako estatuek errespetatu 
beharko dute. 

 ardanzaren planteamenduek borroka larria eragin zu-
ten, baina lizarra-garaziko adierazpenak infernuaren gelaurrea 
izaten dirau. Borrokarenplanteamenduak funt sean berdinak dira. 
gobernuen amorruak daude, eta mediatikoak, eta lint xamendu ma-
siboa. izan ere, oraingoan, proposamenaren aldedago, HB eta eta 
ezezik, Herriko gehiengo politiko eta sindikala ere. 

lizarra-garaziko adierazpena ez da fronte abert za-
lea. abert zaleak ez direnindar politiko eta sozialak ere badaude 
bertan. ez da independent zi proiektua ere,baizik eta elkarrizketa-
mahaian unionistei eta independentistei leku bat eman guradien 
eta azken erabakiak euskal Herriaren eskuetan ut zi gura dituen 
metodoa,gatazka konpont zekoa. 
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etareN su-eteNa eta 
proposameN politikoak. 
lizarra-garaziko adierazpena 1998ko irailaren 12an sinatu 

zen. etak irailaren18az geroztik mugagabeko su-eten baten hasiera iraga-
rri zuen, hau da, adierazpenasinatu eta sei egunetara. 

azaldutako bake-prozesutik harago, etak eta bere buruari 
ezker abert zaleadeit zen dionak “abiarazpideko trant sizio berri bat” plan-
teaturik dute. estrategiapolitikoari buruzko beraien testuetan aipatuta da-
goenez, “dinamika egungo markoa ut zi eta beste bat erat zean dat zana 
izango da, marko berrian dauden baliabide guztiak alderant zikatuz, au-
rreko zatiketa-markoa kudeatu beharrean”. 

etaren eta enamen historia luzean zehar, lurraldetasun, su-
biranotasun etaautodeterminazio abiaburuak uztartuko dituen nazio-era-
kikunt zaren eredu bat egiturat zen saiatu diren planteamendu erretoriko 
asko ezagutu ditugu. 

Paperak formulazio teorikoaren edozein eredu jasaten du. 
eaJko euskal jelt zaleont zat, dituela ehundik gora urtetatik, 

gure ekint zapolitikoaren helburua euskal Herria izeneko berezko erki-
degoa euzkadi izeneko proiektu politiko berri bihurt zea da. Formula-
zio juridiko-politiko berri horrek euskal hiritar guztiak hartu behar ditu, 
aturritik ebrorainokoak, agueratikezkarainokoak, Baionatik gaubea-
rainokoak, turt zioztik ablitaserainokoak etaBarkoxerainokoak. 

Hortaz, euzkadi formulazio politiko globalt zat dugu, eta 
berak bertakohiritarren borondate aske eta subiranoa izan behar 
du oinarri. premisa horrenpean, borondate eta at xikimendu aske 
eta pert sonalen gainean eraikitako Herriberri bat bururatu zaigu. 

ezker abert zale delakoak nazio-eraikunt zarako bere alter-
natiba jendaurreratu beharko du. oker ibiliko da, baldin eta, herri honen 
errealitatea aztertu eta dugun gizarteargazkia pragmatismoz ikusi beha-
rrean, euzkadiren kont zeptu globala ahult zen duten laborategiko esperi-
mentuak planteat zen temat zen bada. 

ez da gut xiet si behar ezker abert zalearen gogo bizia eta iru-
dimena. gomutadaitekeen orduko hartan, lehenengo eusko legebilt zarra 
eta lehenengo eusko Jaurlarit zaeratu berriak zirelarik, etako zuzendarit zak 
eaJkoari ahoz proposatu zion erakundehoriek desegitea, estatutu plebiszi-
tatu berria eta espainiako konstituzioa salat zea etaelkarrekin joatea, “zeren 
eta elkarrekin joanez gero irabaziko baitugu”. Hori denborapasatuta ikusita, 
eaJ ez bide zen oker ibili, proposamen hori at zera botat zean. Hori delaeta, 
zuhurragoa izan behar du abert zale batent zat ausart eta erakargarriak di-
ren bainaahalbide praktikoaren gut xienekoz hornituta beti egoten ez diren 
proiektuen eskaint zaberriak kontuan hart zerakoan. 

premisak eta HelBuruak. 
gizarte koHesioa.

eaJren posizio politikoa dela eta, ardanza lehendakariaren 
1998ko mart xoaren17ko proposamenaren inguruan eta eaJk 1998ko 
irailaren 12an izenpetutako lizarra-garaziko adierazpenaren edukietan 
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azaldutako posizio hori dela eta, egun, herri botoaren ordezkarit za 
duten alderdi guztien elkarrizketa negoziazio politikokoprozesu 
bati ekin behar diogu. 

 adostasunerako oinarriak: 

• guztiok euskaldun sentit zen garela egiaztat zea. 

• euskal gizartearen aniztasunaren aint zatespena. 

• indarkeria agert zeko bide guztiak desagert zea. etaren tre-
goa behin-betiko egitea. 

• distent sio eta humanizazio-keinuetan sakont zea. 

• euskal Herria amankomuneko errealitate historiko, linguis-
tiko etakultural  bezala aint zatestea. 

• euskal gizartean dauden proiektu politikoak lort zeko 
bide politikoak eta  demokratikoak onart zea, zertarako-
eta ezarpenetik barik at xikimendu  asketik elkarbizit za 
politikoko proiektu bat iristeko. 

• euskal hiritarren borondate libre eta demokratikoki adierazia 
guztiekonart zea. 

HelBurua: 
 oinarrion gainean, gai bat zuetanakordioak iristea. gai 

horiek honakook dira: lurraldetasuna, nazio-nortasuna, subirano-
tasuna, marko politikoa, …

euskal gizarteak Bere etorkizuNa 
eraBakit zeko izaN BeHar dueN 
eskuBidea. 
eaJk defendat zen duen oinarrizko ideia euskal gizarteak 

bere etorkizuna erabakit zeko izan behar duen eskubidearena da.  

euskal Herriak eta, zehazki, bertako hiritarrek hartu be-
har dute gaur egunberen etorkizun politikoari eta hura zatituta da-
goen espainiar eta frant sesestatuekiko beren harreman politikoen 
egituraketari buruzko erabakia. 

euskal hiritarrari bakarrik dagokio bere etorkizuna eraba-
kit zea. Berau defendat zendugun abiaburu bat da. izan ere, gure ustez, 
bera pent samendu eta aukera politikoaribegirako askatasunean inplizitu-
ki dago. 

Hau da eusko legebilt zarrak autodeterminazio-eskubideari 
buruz 1990eko ot sailean egindako adierazpenaren alderdi nagusia. 

 Horren ondorioz, 

• euskal Herriaren izan eta erabakit zeko ahalmenetik, eaJk eu-
zkadirennazio-aint zatespenerako helburua berret si gura du. izan ere, euskal 
Herriak, bere historiaren protagonista izaki, beharrezko eta egokit zathart zen 
duen estatus politiko eta juridikoa ezart zeko aukera izan behardu. 

• eaJk autogobernu global, oso eta nortasun bereziz 
hornituaren garapenpolitiko eta soziala sakondu eta zehaztuko 
du. Horretarako, beharrezkoak diren ekint za politiko, sozial eta 
instituzionalak sustatukoditu nazioari begira. 
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• euskal Herriaren autogobernu politiko berezirako es-
kubidearenlegitimitate historiko eta politikotik, eaJk euskal gizar-
tea bult zatu gura du, berau bera ukituko duten erabakien protago-
nista den aldetik, baibarneko egituraketa bai kanpoko harremana 
zehazten dituen proiektupolitiko baten diseinuan parte hart zera. 
Horretarako, euskal Herriak,egungo une historikoan, datozen ha-
markadetarako behar dituen botere-taldea  eta estatus politikoa 
ezarri beharra dago. 

izaN  eraBakit zeko.
euskal gizarteak Bere etorkizuNa 
eraBakit zeko dueN eskuBidea. 
euskal Herria da bere etorkizun politikoari buruz, hala nola, 

estatu espainiar nahiz frant sesarekin izan beharreko harreman politikoei 
buruz har dit zakeen erabakien jabe. 

Bere etorkizuna erabakit zea euskal Herriari dagokiola dion 
print zipioa, kontutan izanik estatu espainiarraren ordenamendu juri-
dikoak berak ere eskaint zen digun herri izaera ukaezina (nahiz eta lurral-
de-mugak eztabaidagarriak izan), pent samendu eta aukera politikoaren 
askatasunetik ondoriozta daiteke, eta 1990eko ot sailean eusko lege-
bilt zarrean autodeterminazio eskubideari buruz plazaratu zuen agiriaren 
erdigunea dugu. 

Beraz, 
• euskal Herriak izateko eta erabakit zeko duen ahalmene-

tik abiatuta, euzkadiren onarpen nazionalaren helburua defendat zen dugu, 
euskal Herriak, bere historiaren protagonista den neurrian, beharrezko eta 
egoki ikusten duen status politiko eta juridikoa ezarri ahal izan dezan. 

• autogobernu integral, oso eta berezkoaren garapen politiko 
eta sozialaren aldeko apustua egiten dugu, nazio ikuspegitik ekimen poli-
tiko, sozial eta instituzionalak bult zatuko ditugularik.  

• euskal Herriak bere status politiko propioa izateko duen le-
gitimotasun historiko eta politikotik abiatuta, euskal gizartea bere erabakien 
protagonista delarik, bere barne egituraketa, hala nola kanpo harremanak 
zehaztuko dituen egitasmo politikoaren diseinuan eraginkorki parte har 
dezan baldint za egokiak sustatu behar ditugu, datozen hamarkadetarako 
euskal Herriak behar duen status politikoa eta botere koadroa ezarriz, bizi 
dugun une historiko honetan. 

eaJ –pNV, bere sorrerako print zipioekin, hala nola, giza 
eskubide indibidual eta kolektiboak defendat zen jorratu duen ibilbi-
dearekin koherentea izanik, indarrean dauden errealitate politiko 
eta marko juridikoetatik abiat zen da eta, biak kontutan hart zen ditue-
larik – errealitatea eta markoak -, euskaldun guztiok barne bilduko di-
tuen esparru juridiko politiko baten aldeko apustu garbia egiten du. 
esparru honetan bere izaera nazionala, bere errealitate historikoa, 
kulturala eta linguistikoa errespetatuak izan beharko dute, eta bai-
ta ere bere etorkizuna finkat zeko eskubidea, eta neurri berean bar-
ne egituraketa eta kanpo harremanak zehazteko gaitasuna. 
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elkarBizit za politikoareN BeHiN Betiko 
Normalizaziora Bideratua dagoeN prozesu 
politikoa.
aipatutako print zipioak praktika politikora eraman ahal izate-

ko, bidezkoa da prozesu politiko bat hasi eta garat zea. Prozesu poli-
tiko honek bere oinarria euskal Herriaren izatearen onarpenean izango du, 
alegia, izatearen onarpena, erabaki ahal izateko, eta bere helburua 
elkarbizit za politikoaren behin betiko normalizazioa lort zea izango 
da, behar bezainbesteko gizarte-kohesioaren bidez. Horregatik, prozesua-
ren gilt zarria euskal gizartearen baitan kokat zen dugu, alegia, libreki osatu 
eta adierazitako bere borondatean. 

Prozesu politiko modura, ezagut zen dugun egoera politikotik 
abiatuz, euskal gizarteak bere etorkizunerako ezarriko duen beste egoera 
politiko batera joango da. eta kontutan izan behar dugu, une honetan dauka-
gun egoera eta 70eko hamarkadaren amaierako trant sizioan izandakoa des-
berdinak direla guztiz. garai hartan euskal Herriaren esistent zia beraren uka-
pen borobila bizi genuen; diktaduraren ondorio ziren presio politiko, sozial, 
ekonomiko eta militarrak ere bizi-bizi ziren, erreferent zia instituzional propiorik 
ez genuela ahaztu gabe. Prozesu politiko hau lurralde mailan ezarpen des-
berdina duen, baina sustraitua dagoen nortasun politikoaren kont zient ziatik 
abiatuta garat zen dugu; ekimen politikoa zuzenduko duten eta hiritarrengan-
dik gertu dauden erakunde propioetatik, eta ekimen publikorako botere oi-
narri garrant zit su batetik abiatuta, lurralde nahiz populazioaren zati nagusian. 

oinarri hauetatik abiaturik, abert zale modura zilegitasun osoz 
lortu nahi dugun euzkadiren nortasun nazionalaren onarpena gure herria-
ren historian inoiz baino eskurago dago. 

aBiapuNtu modura daukaguN egoera 
politikoa. 
Hauek dira egoera politikoaren ezaugarri nagusiak: 
• araba, Bizkaia, gipuzkoa eta nafarroan autogobernu ahal-

men handiko marko instituzionalak egon badaude, gernikako estatutua-
ren eta amejoramenduan jasotako autonomia sistemaren fruitu. errealitate 
hauez gain, berezitasun politiko garrant zit sua osat zen duen ezaugarri bat 
dugu, alegia, 1978ko espainiar konstituzioa baino lehenagokoa den es-
kubide propio eta lehenagokoak dituen subjektu kolektiboaren onarpena, 
xedapen gehigarrien konbinazioaren eskutik datorrena. 

eaJ-PnVk ez du errespetu hut sa mantent zen errealitate poli-
tiko horiekiko, oso bestalde, euren ezarpen eta garapenean paper nagusia 
izan du, euskal hiritar guztiei eskainiriko politika publiko aurreratuak ber-
mat zen dituzten gobernu ardurak bereganatu dituelarik. 

• erakunde sarea eta autogobernu ahalmena egon badaude-
larik, hauen garapena oso ezberdina da euskal Herrian. Politika instituzio-
nalaren eboluzioa eta autogobernuaren garapenaren maila desberdina da 
euskal erkidego autonomoan eta nafarroako Foru erkidegoan, iparralde-
ko lurraldeetan (Baxe-nafarroa, lapurdi eta zuberoako 159 udalerrietan) 
ant zeko ordezkari instituzionalik ez dagoelarik. 

• euskal Herriko zazpi lurraldeetako hiritarren arteko euskal 
nazio kont zient ziaren ezart zearen eta hedapenaren maila ezberdina da. 



t
x

o
s

t
e

N
 P

o
li

ti
k

o
a

. e
u

z
k

a
d

i B
u

r
u

 B
at

 z
a

r
r

a
, 2

00
0k

o
 u

r
ta

r
r

il
a

r
en

 1
5e

ti
k

-1
6r

a
.

37

w
w

w
.e

aj
-p

nv
.e

u

prozesu politikoareN gilt zarriak. 

garatu beharreko prozesu politikoaren oinarrian dauden 
funt sezko kont zeptuak hauek dira: 

• SubiranotaSuna. Helburua marko politiko eta juridiko bat 
finkat zea da, non euskal Herriaren subjektu kolektiboak bere oso-
tasunean izango duen egiaztatua eta zehaztua bere etorkizun poli-
tikoa erabaki ahal izateko eskubide osoa: autodeterminazio es-
kubidearen onarpena eta beronen sendot zea, ondorioztat zen den orde-
namendu juridikoaren gailurra osat zen duten oinarrizko testu politikoetan. 

• LurraLdetaSuna. aniztasun instituzionalaz gain eta, era be-
rean, espainiar eta frant ziar sistema konstituzionalengandik ondorioztat zen 
diren zailtasunez gain, zalant zarik ez dago euskal Herria, sustrai his-
toriko, kultural, linguistiko eta sozial sakonak dituen komunitate 
ukaezin modura definit zen dela. 

lurraldetasunaren kont zeptua honela ulert zen dugu guk, 
alegia, zazpi lurraldeetan nazio kont zient ziaren garapen neurri ezberdina, 
euren erabaki ahalmena eta at xikimendu askea errespetatuz, guztiok 
burut zeko konpromezua hart zen dugun prozesu politikoaren 
emait zak ondoko hau suposatuko duela: guztiok, hiritar eta lu-
rraldeok, euskal Herriaren subjektu politikoaren partaide izateko 
aukera izango dutela, oztopoak mugitu eta gaindituz, eta eskubide hori 
bete ahal izateko baldint za juridiko – politikoak sortuz. 

Prozesu politikoaren lurralde osagaia, horrela ulerturik, egun 
existit zen ez den, baina euskal Herriaren eskubide Historikoen onarpen 
eta bermearengandik zuzen zuzenean ondoriozta daitekeen aukera konsti-
tuzional bat sort zea lit zateke. aukera honen arabera, euskal komunitate 
sozio – kulturalaren partaide izateak, subjektu politiko bati dagoz-
kion eskubide politiko kolektiboen onarpena ere ekar dezake bera-
rekin, baldin eta hori baldin bada hiritarren borondatea. 

• Gizartea. Herri bat eta nazio kont zient zia bat ez dira sort zen 
egitura instituzional bat ezart ze soilaren bidez. erakundeak, nazio izaera 
daukatenak barne, euskaldunen ordezkari gorenak direlarik, herriak hel-
dutasun politikoa irit si duenaren seinale dira, alegia, ingurukoengandik be-
reizia den nazio kont zient zia amankomunaren jabe dela. Beraz, oinarrizko 
osagaiak, nazio kont zient ziaren hedapena eta baiezpena dira (iza-
tearen aldeko apustua) euskal Herri osoko hiritarrengan. 

Horregatik, prozesu politiko honen ondorioz garatu behar 
den ekimen politikoa euskal Herri osoan eztabaidatu behar da, nahiz 
eta onartuak izan behar diren, eta kontutan hartuak, berau osat zen du-
ten lurralde ezberdinetako errealitate eta egoera politiko ezberdi-
nak, zeren, hori egingo ez balit z, gure gizartearen egiazko ahot sa ukatua 
izango bailit zateke. 

Prozesua, horrela, alde batetik, euskal Herria nazio bat dela, 
eta horregatik eskubide politikoen jabe dela baieztetik abiat zen da eta, 
bestetik, egungo errealitate instituzionalak ezberdinak direla baieztetik, 
euskal gizartean dauden nortasunen aniztasuna ahant zi gabe. Baiezpen 
nazionala, egituraketa instituzionalaren aniztasuna eta nortasunen 
aniztasuna bezain erreala da. gure egitasmo politikoa print zipio 
horien bilkuran oinarrit zen da, bat zuek besteei aurre hartu gabe. 
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prozesuareN zimeNduak. 
elkarbizit za politikoaren normalkunt za, gure ikuspegiaren ara-

bera, zimendu edo aurresupostu hauetatik abiatu behar da: 

• Bakea. edozein ekimen politikoren aurretik, edozein al-
deko bortizkeria eta bort xa edo mehat xu era guztiak desagertu egin 
behar dira behin betirako. ezin zaio tamaina honetako prozesu politiko 
bati heldu, pert sona guztien giza eskubideen errespetu osoa mantendu 
gabe. eta hori, bai bide politiko eta demokratikoen aldeko apustuaren 
eskutik doan ikuspegi etikoarengatik, eta baita prozesu beraren legi-
timotasunarengatik ere. Bakezko eszenategi oso baten eskutik soilik 
eraiki ahal izango dugu euskal Herriaren etorkizuna, askatasun eta at xi-
kipen askearen gain. 

• euskal Herriaren onarpen eta sendot zea, nortasun 
propioa duen eta bere etorkizun politikoa erabakit zeko gaitasuna 
duen subjektu modura. 

• euskal Herriaren lurralde osotasunaren onarpena, 
subjektu politikoaren oinarri fisiko modura, print zipio hau lehenago az-
tertu den erara ulert zen delarik, alegia, euskal Herriko lurralde ezberdi-
nek egun, bai gizarte mailan eta baita erakunde mailan bizi duten egoera 
anit za errespetatuz. 

• lurralde osotasuna prozesuaren oinarri politiko bat 
izan behar da, eta abert zaleek sustatu behar duten politikak lurralde oso-
tasunaren kont zient zia, berau ahulen dagoen tokian pizteko helburua izan 
behar du. Baina, dena dela, lurralde osotasun kont zient zia hori, lurralde 
arteko berdintasun politikoaren ikuspegitik aurkeztu eta ulertu behar da; 
borondatezko elkart zetik, eta ez absort ziotik.  

• eta, baldint za horiek sustat zeko, euskal Herria osat zen 
duten lurraldeen arteko harreman politiko eta instituzionalen in-
guruko mailak ipint zeko ahalegina egingo da, estatu espainiar nahiz 
frant sesean, hala nola, estatutu eta amejoramenduan indarrean dauden 
oztopo juridiko – politikoak gaindituz. 

 • euskal gizartearen nortasunen aniztasunen onarpe-
na, bertan oso kont zient zia nazional ezberdinak baitaude, lurraldez lurralde 
ezarpen oso ezberdinez gainera. 

 • tresna demokratiko soilak erabilt zea, guztiok onartuko 
ditugularik (euskaldunek, espainiarrek, frant sesek, hala nola, bakoit zaren 
erakunde eta botereek), euskal gizarteak libreki eta demokratikoki ematen 
duen hit za. 

 • elkarbizit za politikoaren hedapena euskaldunen at xi-
kipen askearen bitartez.
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txosteN Politikoa.

euzkadi Buru Bat zar ra,  
2004ko urtarrilaren 17tik-18ra. 

1. iragaN HurBila: egoera 
politikoareN Bilakaera 1998tik. 

ibar ret xe lehendakariaren Proposamena ez da lehendaka-
rit zak euskadikoa bezalako egoera zailari eta “gordiar rari” irtenbidea aur-
kit zeko egin den lehenengo ahalegin serioa. 

era berean, “lizar ra” ulert zeko, behar rezkoa da ardanza 
le hendakariaren ahaleginak aint zat hart zea; izan ere, kargua ut zi baino 
apur bat lehenago, esfort zu handia egin zuen ajuria-eneko itun zaharkituari 
eta geldituari irtenbidea emateko. 

2000ko Bat zar nagusian onet sitako t xosten politikoan, 
ekimen hori gogoratu eta laburbildu genuen. 

ardanza lehendakariak berak landu zuen bere proposame-
na. Berak eraman eta irakur ri egin zuen; lehenengo eta behin, mahaiko 
kideei, eta gero, aznar ri, garai hartan Barne ministroa izandako mayor 
orejaren aur rean. Proposamena eman eta Psoeko idazkari nagusiare-
kin eta izquierda unidako koordinat zaile nagusiarekin komentatu zuen. 
azken hori izan zen, hala ere, proposamena aint zat hartu zuen bakar ra. 

ardanza lehendakariak 1997aren amaieratik 1998ko uda-
ber riaren hasierara arte landutako baket ze-bide hau, bestalde, ajuria-
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enean 1998ko mat xoaren 17an egindako bilkuran heldu zen goreneko 
unera. eaJ-PnV, ea eta eBko ordezkariek onartu eta PP, Pse-Psoe zein 
uako ordezkariek ukatu egin zuten. 

madrilen inolako alternatibarik aurkeztu gabe ukatu ondoren, 
ajuria-eneko mahaia hilda gelditu zen, 10 urteko lana egin ondoren. eaJ-
PnV, ea eta eB alderdiek arazoa konpont zeko beste bide bati hasiera 
eman eta, hor rela, “lizar rako adierazpena” irit si zen, gaur egunera arte 
PPren eta, hor renbestez, Psoeren “piztia belt za” den adierazpena. 

1.1. su-eteNareN eta lizar rako 
adierazpeNareN irakurkera kritikoa. 

lizar rako adierazpena sinatuta eta etak 1998ko irailean su-ete-
na eginda, aukera historikoa sortu zen geure her rian, euskal Her riko gatazka 
politikoa irlandako bake prozesuaren ant zeko parametroetan jart zeko. Hala 
eta guztiz ere, it xaropena hor rek 18 hilabetetan soilik iraun zuen bizirik. etak 
su-etenaren amaiera jakinarazi (1999ko azaroan) eta su-etenaren osteko le-
henengo atentatu hilgar ria egin zuen, 2000ko urtar rilean. gaur egun, oraindik 
ere egin gabe dago aldi hor retan gertatutakoari eta bat zuek nahiz besteek 
izandako eginkizunari buruzko azterketa zor rot za, kritikoa eta autokritikoa. 
izan ere, denon arteko azterketa behar rezkoa da, demagogiarik gabeko az-
terketa, orduko akat s berberak ez er repikat zeko, baldin eta bakerako aukera 
ber ririk sort zen bada. su-etena, lizar rako adierazpena eta bertako Foroaren 
kudeaketa inflexioko gunea eta alfer rik galdutako aukera izan ziren; aukera 
hori galt zea eragin zuten faktoreak hiru erant zukizun-mult zotan banat zeko 
modukoak dira: lehenengo eta behin, etari eta eHnam derit zonari dago-
kiona; gero espainiako gobernuari, PPri eta Psoeri dagokiena, eta azkenik, 
lizar rako Foroko Bat zorde iraunkor reko alderdi eta erakundeoi dagokiguna. 

1.1.1. eta eta eHNam. 

lizar rako adierazpenaren eta eraikit zen ari ziren erabaki- nahiz 
aldaketa-prozesuen aukerak ezeztatu zituen faktore nagusia, erabakigar ria 
eta at zeraezina, izatez ere, etak su-etena apurt zeko hartutako erabakia 
izan zen. Jator rian, arazoa etak prozesuaren ebaluat zailet zat bere burua-
ri erat xikit zen dion eginkizunean kokat zen da; izan ere, ekint za politikoa 
ikuskapen militar raren menpe jar ri eta HB/eH/Batasunaren gidarit za po-
litikorako aukera guztiak desegin zituen. etorkizunean ant zeko prozesurik 
sortuz gero, erabaki-eremu zibil eta politiko soila bermatu behar da.  

etaren jokabideak, jarduerak edo ekint zen logika ez dira uler-
gar riak, indarkeriarekin lotuta jarduten ez dutenent zat. atentaturik gabe, 
zorit xar rez kale Bor rokako episodioak egon ar ren, argi gelditu zen her ri 
honek, ezta “ezker abert zalea” izenarekin ezagut zen denaren bar ruko 
gehiengoak ere, ez duela logika hori ulert zen eta logika hor ren aurka da-
goela. eta bezalako talde bat her ri baten beso armatut zat erat zen de-
nean, her ri hor rek nahi eta eskatu barik, ageri-agerian geldit zen da eta 
lekuz kanpo dagoela, askatu nahi omen duen her riaren  testuinguruan. 

etak su-etena apurt zearen ondorioz, hilketa izugar riak egin 
eta euskal gizarte osoa mehat xupean gelditu da; hor rek, gainera, geure 
gizarteak bere arazoak konpont zeko duen gaitasunarekiko mesprezua ut zi 
du agerian, eta abert zale guztion arteko lankidet za politikoa oztopatu du. 
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su-etena apurt zearen beste ondorio zuzenetariko bat, bes-
talde, bake-prozesuaren aurkako jar rerarik gogor rena izan duten alderdiak 
eta arduradun politikoak indart zea izan da; horiek oso erasokor rak dira 
abert zaleokin eta geure gizartearen nortasuna egiturat zen duten ikur rekin. 
izan ere, abert zaletasunari ideologiat zat ospe t xar ra eman eta beror ri etika-
ren aldetik legitimitatea kendu nahi izan diote. 

etak (ekint za bakartiko eta alde bakar reko eta) su-etena 
apurtu eta jendea hil zuen ber riro; hor rela, bide politikoak eta demokra-
tikoak soilik erabilt zeko konpromiso publikoa hartuta zeukan HB/eH/Ba-
tasuna bezalako erakundea eskema politiko-militar rerant z eraman zuen 
nahitaez. HB/eH/Batasunak iruzur politikoa egiteaz gain, era askotako eki-
menetan sartu ditu bere hautesleak, bere oinar ri soziala, berari lagunt zen 
dioten guztiak, baita euskal gizarte osoa ere. 

1.1. 2. espaiNiako goBerNua, pp eta psoe. 

Prozesuaren beste oztopo nagusienetariko bat PPren gober-
nuaren inmobilismoa izan zen, baita oztopoak jart zeko joera ere. Hasierako 
zalant zen ostean (gogoratu “Presidentearen gizonek” etaren zuzenda-
rit zarekin egindako bilera), aznar rek eta PPk ez zuten berenganatu nahi 
izan, tony Blair rek ipar irlandan izandako eginkizun historikoa, eta lubakia 
jar ri zuten, abert zaleon aurkako demagogian (hauteskundeekin lotutakoa) 
oinar rituz. Psoek, bestalde, PPrekiko erabateko ot zantasuna izan zuen. 
aldi hor retako ur ritasunik handienetarikoa sozialistek politika independen-
terik ez egitea izan zen. Halaber, agerian gelditu zen espainiako gobernuak 
komunikabideetan zeukan indar ikaragar ria. 

komunikabide nagusiek PPren zerbit zuan jardun zuten 
eta irekitako prozesuarekiko eginkizun sunt sikor ra izan zuten. gatazka 
konpont zeko sor daitekeen edozein prozesuren er ronka nagusieneta-
rikoa, izatez ere, indar politikorik eta komunikabiderik gehienek hor ren 
aldeko lan emankor ra egitea izango da.  

gaur egun, badakigu aznar ren eta PPren gobernuek ez dute-
la hor ren aldeko ekimenik edo lankidet zarik garatuko; landuko duten bide 
bakar ra indar rarena, gatazkarena eta erasokortasunarena izango da, euren 
planteamenduak onart zen ez dituzten guztien aurka. Hor rexegatik ur run-
du ginen aznar ren eta PPren gobernutik, hau da, arazoaren azterketan 
eta diagnostikoan inondik inora ere ados ez geundelako eta, hor renbestez, 
soluzio-bideetan ere ados jart zen ez ginelako. eaJ-PnVri ospe t xar ra ema-
teko eta ETArekin identifikat zeko politikaren eragilea horixe izan da: geure 
planteamendu ideologikoak eta helburu politikoak aldat zeko eskatu digute. 

1.1.3. lizar rako Foroko kideak.  

Bakea lort zeko konpromiso sakonarekiko koherent zian, geure 
alderdia, euskal gizartearen zatirik handienaren kasuan bezala, guztiz inplikatu 
zen lizar rako adierazpena sinatu eta etak su-etena egin osteko dinamikan. 

Hala eta guztiz ere, hasierako it xaropenak handiak izan ar ren, 
lizar rako eremuak ia ez zuen aukerarik izan ekimena aur rera eramateko, eta 
defent siban jokatu behar izan zuen. ar razoi asko egon zen hor retarako. le-
henengo eta behin, elkar rekin lan egiteko ohiturarik ez duten eta, bat zuetan, 
elkar ren aurka egon diren alderdien, sindikatuen eta mugimendu sozialen ar-
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teko estrategia bateratua aur rera eramatea ez da er raza. Beste alde batetik, 
urtebete eta erditan, hiru hauteskunde-prozesu egon ziren, eta aldiok it xura-
gabet ze handia sort zen dute. era berean, indar politikoek egindako azterke-
tak sar ritan ez ziren bat etort zen. Halaber, indar guztien bar ruan ere ez dira 
diagnostiko er regular rak egon; zenbait kasutan, azterketak aldagar riak izan 
dira, edo luzatu egin dira, hauteskundeak igaro arte. indar politiko guztiek, 
inolako salbuespenik gabe, sent sibilitate desberdinak izan zituzten euren 
bar ruan, eta hor rek erabaki hart zeak oztopatu zituen. Hor ren ondorioz, pro-
zesuaren kudeaketan parte hartu zuten indar rek ez zuten behar rezko baliabi-
de guztiak jar ri, lankidet za-politika er regulartasunez garat zeko. 

komunikabideek eta politikariek lizar raren aurka egindako 
eraso etengabeek ez zuten neur riko erant zun egokirik izan. espet xe-poli-
tikak frustrazioa eta eszeptizismoa sortu zuen, emait zarik ez ikustean proze-
suarekiko ilusioa galt zen ari ziren sektoreetan. “kale-bor roka” ia etengabea 
izan zen, eta hor rek oztopatu, neutralizatu eta moteldu egin zuen alderdien 
arteko lankidet za. komunikabide askok fenomeno hor rek sorturiko eragina 
erabili zuten, egiten ari ginen esfort zuari sinesgar ritasuna eta egiatasuna 
kent zeko. ar razoi horien eta ant zeko beste bat zuen eraginez, lizar ra ger-
taeren at zetik joan zen, bere burua etengabe defendatu nahian. lizar rako 
ekimenek, esate baterako, udalbilt zak, eHrekiko lankidet za-hit zarmenak 
(legebilt zar rean) edo Baterak, ez zuten euren berezko dinamika garat zeko 
astirik eta aukerarik izan. Hor ren ondorioz, su-etenaren garaian prozesua 
ezin izan zen behar bezala garatu.

Hala eta guztiz ere, prozesu desberdinak antolaketarik eta 
kudeaketa bereizirik gabe nahasteak egin zuen kalterik handiena, su-
etenaren garaian sorturiko prozesuan. gatazka politikoaren konponbi-
dea, eraikunt za nazionala eta indar reko erakundeen leunt zea edo gober-
nagar ritasuna elkar rekin lotuta daude, baina izatez gauza desberdinak 
dira. lizar ran egindako akat s nagusia, izan ere, aldi berean  eta publikoki 
bi helburu lortu nahi izatea izan zen: batetik, indar abert zaleen arteko 
eraikunt za nazionaleko proiektua garat zea; bestetik, gizarteari eta gai-
nerako alderdi politikoei gatazka elkar rizketaren bidez eta guztion artean 
konpont zeko metodologia eskaint zea. 

norberaren akat sen eta prozesuaren aurkakoek egindako 
“asmat zeen” eraginez, eraikunt za nazionalari buruzko diskurt soa na-
gusitu egin zit zaion gatazka denon artean konpondu behar rari buruzko 
diskurt soari, eta azken hori baztertuta gelditu zen. Hor rek ondorio kalte-
gar riak izan zituen, mesede egin bait zion  lizar raren aurkako demagogia-
ri, eta gainera, gizartearen zati handi batean nahastea eragin zuen; izan 
ere, zalant zak sortu ziren prozesuaren helburuari buruz: arazoak konpon-
du ala abert zaleon aldeko hobariak atera. 

1.2. su-eteNa apurtu eta lau urte geroago. 

1.2.1. lizar rareN osteko eszeNatoki politikoa. 

etak su etena apurtu zuenetik (1999aren amaieran), hiru 
estrategia dituen eszenatokia sortu da: 

• ETAk elkar rizketa eta politika indarkeriaren eta mehat xua-
ren menpe jart zeko duen estrategia. 
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estrategia honen ezaugar ri nagusia oinazea mugarik gabe he-
dat zea da, hain zuzen ere, ezker abert zalearen ezeztat ze zibilak eta poli-
tikoak adierazten duen oinazea; hor rek agerian jart zen du gizartearekiko eta 
er realitatearekiko ur runt ze oso lar ria. Hor ren ondorioz, zatiketak egon dira, 
aur rekorik gabeko babes-galt zea egon da (gizartean eta hauteskundeetan) 
eta euren proiektua ahuldu egin da. “Bor roka armatua” PPren gobernuak 
bere estrategia justifikat zeko duen ait zakiarik onena da gaur egun. 

• Abert zaleon eta Euskadiko erakundeen aurkako es-
trategia. PPren gobernuak gidaturiko Ter rorismoaren aurkako Itunak 
“elkar rizketaren kontra” duen estrategia. 

estrategia hor ren ardat za abert zaletasunaren eta euskadiko 
erakundeen aurka eraso gogor ra egitea da, baita elkar rizketarako auke-
ra guztiak ukat zea ere. PPren gobernuak eta eta eHnam erabilt zen 
ditu, bor roka hor ren ardazt zat. 

estrategia hor ren ezaugar ri nagusiak alde bakar rekoa eta au-
toritarioa izatea da; PPren gobernuak gidat zen du, ter rorismoaren aurkako 
itunaren bitartez, komunikabideen lagunt zarekin eta sozialisten ot zanta-
sunarekin. estrategia hor ren ondorio nagusiak at zerakada demokratiko 
oso lar ria, aginte-banaketaren print zipioa apurt zea eta bermeen sistema 
haustea izan dira. Hor ren emait zarik nabarmenenak alderdiak legez kanpo 
uztea eta egunkariak ixtea izan dira. 

• Gehiengo sozialak garaturiko “Elkar rizketaren aldeko eta 
indarkeriaren aurkako” estrategia, hirukoak garatu eta gidat zen duena. 

estrategia hori, ber riz, lehendakariak 2001eko ot sailaren 8an 
proposaturiko “kursaaleko Print zipioetako” lau puntuetan zehaztuta dago: 
giza eskubideei bai, elkar rizketari bai, euskal gizartearen nahiari bai eta 
eraikunt za sozialari bai. 2001eko maiat zaren 13ko eta 2003ko maiat zaren 
25eko hauteskundeen emait zek abalatu egin dute estrategia hori; hor ren 
ondorioz, hiruko gobernua sortu eta lehendakariaren Proposamena aur-
keztu da.

1.2.2. azkeN lau urteotako gertaera Nagusiak, 
gizarte-proNuNt ziameNduak eta gidarit za politikoa.

euskadiko azken lau urteotako panorama politikoan eraginik 
handiena izan duten gertaerak honako hauek dira: 

etaren atentatuak. 

PPren gehiengo osoa. ter rorismoaren aurkako ituna. 

2001eko maiat zaren 13ko hauteskunde autonomikoak. 

2001eko irailaren 11ko atentatuak eta ondorengo gertaerak. 

alderdi Politikoen lege organikoa eta hor ren eraginezko 
ilegalizazioak: Batasuna, auB, udalbilt za (sa)... 

egunkariaren it xiera eta euskararen munduaren aurkako 
erasoak. 

irakeko ger ra eta ger raostea. 

ipar raldeko 2001eko udal-hauteskundeak eta kantonamen-
duetakoak, eta Hegoaldeko 2003ko hauteskundeak (udal- 
eta foru-hauteskundeak).
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legebilt zar raren aurkako eraso politiko-judiziala. 

Hegoaldean, gizartearen bar ruko gehiengoaren pronunt zia-
menduak zalant zarik gabeak izan dira: etari ez, alderdien ilegalizazioei ez 
eta egunkariak ixteari ez. gizarteak hautestont zietan, inkestetan edo mo-
bilizazioetan irit ziak emateko aukera izan duenean ere argi hit z egin du, eta 
ber riro ere Baiet z esan dio indarkeriarik gabeko, elkar rizketako, bazterke-
riarik gabeko eta erabaki-askatasuneko proiektuari, euskal gizarte osoa-
rent zako proiektuari. 

aldi hor retan, eaJ-PnV aipaturiko gertaera guztietako joera 
sozial nagusiekin batera egon da, horien gidarit za eraginkor ra eginez. 
Hor renbestez, ebaluazio positiboa egin dezakegu, aldi konplexu eta gogor 
hor retan izandako eginkizunari buruz.

2. oraiNa: euskal Her riko 
gizartea Blokeat zeN duteN 
Faktore Nagusiak. 

2.1. iNdarkeria, meHat xua 
eta giza eskuBideeN ur raketa. 
lar ritasunik eta premiarik handiena duten elementuak, za-

lant zarik gabe, bizit zaren aurkako atentatuak eta etaren mehat xupean 
daudenen egoera da. indarkeriaren amaiera, mehat xuen bukaera eta 
biktima guztiekiko elkartasun aktiboa lehentasunezkoak dira, giza es-
kubideekiko konpromisoaren ikuspegitik begiratuta.  

Pert sonaren duintasunarekiko konpromiso hori koherentea 
eta salbuespenik gabea izan behar da, eta geure gizarteak ere hor relaxe 
ulert zen du. Hor renbestez, espet xean eta at xilotuta dauden pert sonen 
giza eskubideen defent sa ere (defent sarik ezari, sakabanaketari eta tor-
tura-salaketei dagokienez) lehentasunezkoa izango da. 

giza eskubideen ur raketa blokeo politikoaren eragile nagusie-
netarikoa da: hor rek euskal gizartean eta egoera politikoan duen eragina 
ondoen adierazten duten hit zak “at sekabe” eta “adoregabet ze” dira, eta 
hor rela, gizarteak it xaropena galt zen du bakean eta geure her riko normali-
zazio politikorako nahiz sozialerako aukeretan.  

zenbait taldek oinazea politikoki erabilt zeko kanpainak egin 
ar ren, indarkeriaren eta sufrimenduaren biktima guztiekiko elkartasuna eta 
hurbiltasuna ber ret si nahi ditugu. 

2.2. gatazka politikoareN Blokeoa. 
oraingo egoera politikoa 25 urtetik gorako apurka-apurkako 

nar riaduraren eraginezkoa da, eta hori euskal Her riaren historia hurbi-
la bakar rik hartuta kontuan. espainiako trant sizioko baldint za faktikoen 
eraginez, konstituzio-prozesua ezin izan zen adostasun egokiarekin egin. 
Prozesu hor rek bertatik kanpo ut zi zuen euskal Her riaren zatirik handie-
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na. gernikako estatutua ez da bete eta balioa galdu du; gainera, euskal 
Her riaren eta espainiako estatuaren arteko gatazka politikoa oraindik ere 
konpondu barik dago. ajuria-eneko ituna, aljer reko elkar rizketak, ar-
danzaren proposamena, lizar rako adierazpena eta beste ekimen sozial 
bat zuk alfer rik galdutako aukerak izan dira. etaren indarkeriak eta PPren 
gehiengo osoaren agintekeriak (elkar rizketa demokratikorako aukera 
ukatuz) sakondu eta lar riagotu egin dute blokeoa. 

euskal gizartean eta egoera politikoan pilaturiko blokeo hor ren 
eraginez, frustrazioa eta nekea nagusitu dira, eta hor rela, gizarteak politikan 
eta her ri honen etorkizunean sinesteari uzteko ar riskua dago.  

lehendakariaren proposamenak, testuinguru hor retan, it xa-
ropena eta egoera gaindit zeko benetako aukera ekar ri ditu.  

2.3. at zerakada demokratikoa. 
alderdi Popular raren gobernuak gidaturiko at zerakada de-

mokratikoaren prozesua bost jarduketa-ardat z nagusitan euskar ritu da: 

a) gehiengo osoa agintekeriaz eta tolerant ziarik gabe gauzat zea; 

b) enpresa publiko handiak pribatizat zea, PPrekiko leialtasuna 
duten pert sonen eta erakundeen gidarit zapean jart zeko eta, 
hor rela, espainiako gobernuaren interes politikoen nahiz me-
diatikoen zerbit zuan kudeat zeko; 

c) komunikabide nagusien kontrol ekonomikoa zein politikoa 
lort zea eta, hor renbestez, informazioa manipulat zea; 

d) ter rorismoaren aurkako ituna sinat zea, Psoek aurkarit zarik 
gauzatu ezin izateko, euskadiko erakundeei eraso egitea eta 
abert zaletasuna kriminalizat zea, eta 

e) aginte judizialaren kontrol politikoa gauzat zea, estatuko 
Fiskal nagusia eta ent zutegi nazionaleko epaile bat zuk disi-
mulurik gabe inplikatuz eta aginte Judizialaren kont seilu na-
gusiko, auzitegi goreneko eta konstituzio auzitegiko kideak 
modu politikoan eta alderdikeriaz izendatuz. 

estrategia hor rek politikan eta gizartean izandako ondoriorik 
lar rienak, bestalde, aginte-banaketaren print zipioa apurt zea, komunikabi-
deak kontrolpean edukit zea eta kontrol demokratikorako mekanismoak eta 
bermeak desagert zea (agintearen erabilerari dagokionez) izan dira. Hain 
zuzen ere, at zerakada demokratiko hor rek hiru tresna nagusi izan ditu: 

• legeen interpretazio ber ria, esate baterako, kode zibi-
larena; hor rela, interpretazio zabalerako eta nahasirako bidea ireki da, 
talde armatuarekiko lankidet zari edo bertako kidea izateari dagokionez, 
baita subjektu kolektiboei egot zitako delituei dagokienez ere. Hor ren 
bitartez, egunkariak it xi, erakunde sozialak legez kanpo ut zi eta hamar-
naka pert sona espet xera sartu dituzte; 

• ad hoc idat zitako lege ber rien sor rera, eta hor ren adierazle 
nagusia, ber riz, HB, eH eta Batasuna legez kanpo uzteko sorturiko alderdi 
Politikoen lege organikoa izan da; hori, gainera, ait zakiat zat erabilt zen ari 
dira, legebilt zar raren eta marko politikoaren aldaketa sustat zen duten bes-
te ekimen bat zuen aurka aur rekorik gabeko erasoaldia garat zeko; 



t
x

o
s

t
e

N
 P

o
li

ti
k

o
a

. e
u

z
k

a
d

i B
u

r
u

 B
at

 z
a

r
 r

a
, 2

00
4k

o
 u

r
ta

r
r

il
a

r
en

 1
7t

ik
-1

8r
a

.

46

w
w

w
.e

aj
-p

nv
.e

u

• eta, azkenik, legeen aldaketa; hor rela, besteak beste, es-
pet xe-zaint za ent zutegi nazionalean zentralizatu, prebent ziozko espet xe-
zigor ra sistematikoki aplikatu, biziarteko kart zela-zigor ra egint zen bidez 
ezar ri eta espet xe-onurak, baldint zapeko askatasuna edota birgizarte-
rat zea de facto indargabetu dituzte. 

Panorama hor rek demokraziak bizi duen egoera oso lar ria 
adierazten du. sistema demokratiko bateko oinar rizko askatasunak eta 
eskubideak ar riskuan daude: askatasun ideologikoa edo elektorala, adie-
razpen-askatasuna, prent sakoa, elkart zekoa, manifestaziokoa, auke-
ra politikorakoa, partaidet za politikorako eskubidea, alderdi politikoak 
sort zeko eskubidea, birgizarterat zekoa, legearekiko berdintasunekoa… 

Blokeo politiko eta sozialeko faktore gar rant zit sua dugu 
aur rez aur re. PPren gobernua aspalditik soluzioen eremutik irten eta ara-
zoen eremuan sartuta dago; indarkeriari eta gatazka politikoari at zeraka-
da demokratikoa gehitu behar zaie orain. Hor rek guztiak euskal gizartean 
eta egoera politikoan duen eraginaren ondorioz, ber riz, hiritar rek ez dute 
konfiant zarik politikan, justizian eta demokraziaren funt zionamenduan. 
Hor ren eraginez, interesik eta sent sibilitaterik eza nagusitu da gizartean, 
kalitateko eta oinar ri sendoko demokrazia lort zeari dagokionez1. 

3. etorkizuNa: aBert zaleoN er roNkak 
xxi. meNdeko leHeNeNgo HamarkadaN. 
eaJ-pNVreN koNpromisoak. 
arazo eta gatazka kronikoen eragile nagusienetarikoa baz-

terkeria da. euskal Her rian lehentasunezkoa da hor ren bi modu nagu-
sien aurka bor rokat zea: bazterkeria soziala eta bazterkeria politikoa. 
Bazterkeria soziala desorekekin eta sektorerik baztertuenen marjina-
zio-modu ber riekin dago lotuta. ezinbestekoa da eskubideen eta auke-
ren berdintasunean oinar rituriko gizartean aur rerapausoak ematea, 
bazterkeria-mota guztiak saihesteko politika publikoak bult zatuz.

Bazterkeria politikoak hiru adierazpen nagusi ditu:  

etaren mehat xuaren bar ruko sunt sipena, sektarismoa eta 
ezarkunt za; sektore eta alderdi estatalen aurka zuzenduta dago, batez ere. 

Bazterkeria politikoa eta bazterkeria zibila; Batasuna eta 
auB legez kanpo uztearekin lotuta dago, hor ren bidez geure gizartearen 
%10 politikatik eta bizikidet zatik kanpo gelditu baita. 

Nazioarekin, kulturarekin edo hizkunt zarekin loturiko identi-
tatearen eraginezko bazterkeria; hori gordin-gordin azalt zen da uPn-PPk 
garaturiko politiketan, abert zaleak, euskara eta euskal kultura marjinat zeko 
garatu dituen politiketan, hain zuzen ere, eta Psoek eta Cdnk ot zantasun 
nabaria izan dute. nafar roan, ipar raldean edo euskal autonomia erkide-
goan, abert zaleok sentimendu nazionalen edo identitate kulturalaren ondo-
riozko marjinazio edo bazterkeria guztien aurka egin behar dugu bor roka. 

1 “konstituzionaltasun ber ria eta ur ritasun demokratikoa (espainiako 1978ko konstituzioak 25 
urte)” izeneko eranskinean, gai hauek guztiak sakonago aztertuta daude.
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Bazterkeriak gizartean eta politikan duen eraginak, bestal-
de, bazterturiko sektoreen et sipena, sakabanaketa eta marjinazioa dakar. 
Hor ren ondorioz, kohesioa eta gizartearen inplikazioa (prozesu eraikit zai-
leetan) lortu ezin izatearen ar riskua sort zen da. gure gizartean, inor ez 
dago soberan eta etorkizuna denon artean eraiki behar dugu. 

Hori dela eta, eaJ-PnVk konpromiso bat zuk hartu nahi 
ditu etorkizunerako, geure gizartearen eta abert zaletasunaren funt sezko 
er ronkei erant zun egokia eman ahal izateko. 

3.1. Bake prozesu Bat garatu. 

eaJ-PnVren helburu nagusienetariko bat, izatez ere, mota 
guztietako indarkeriekin amait zea eta giza eskubideen adierazpen uni-
bert salean jasotako eskubideen babesa bermat zea da, baita euskal 
Her riko eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalei buruzko nazioarteko 
ituna gauzat zea ere. 

Helburu hori betet zeko, ezinbestekoa da honako hau egitea: 

Pert sonen segurtasuna, askatasuna eta bizit za bermat zeko 
baliabide demokratiko guztien erabilera bult zatu, eta mehat xupean dau-
den pert sonei eta biktimei lagunt za eta elkartasuna eskaini. 

indarkeriaren aurkako eta bizit za nahiz pert sona guztien 
funt sezko eskubideak defendat zearen aldeko mobilizazio soziala sus-
tatu, eta giza eskubideen aldeko kultura salbuespenik gabe defendatu; 
kultura hori pert sonen duintasun besterenezinean oinar rit zen da, eta as-
katasunik gabeko pert sonak babestu eta horien giza eskubideei ar reta 
berezia eskainiko die.

indar politiko eta sozialekiko elkar rizketa-prozesuak bult zatu, 
bake- eta adiskidet ze-prozesua zehazteko eta, hor rela, indarkeriari amaiera 
emateko.

distent sio, komunikazio eta adiskidet ze politikoari nahiz so-
zialari loturiko politikak garatu, mehat xu, inkomunikazio, bazterkeria edo 
sektakeria guztiak gainditu ahal izateko.
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txosteN Politikoa.

euzkadi Buru Bat zar ra  
2007ko aBenduaren 1etik-2ra. 

koiuNtura azterketa: 
Hiru ziklo amait zear daude, 
etorkizuNa idat zi BeHar dugu.

t xosten politikoa euskal politikarent zako fase ber ri bat izango 
denean indar rean egongo da eta bertan garatuko da. eta aldi ber ri hor re-
tan er razagoa da ziklo politiko bat zuen amaiera aur reikustea, etorkizunaren 
oinar riak baino. 

Funt sean hiru dira amait zear dauden zikloak. azken urteotan 
euskal er realitate soziopolitikoa zeharkatu eta baldint zatu duten hiru ziklo. 

• ETAren zikloaren amaiera.- motibazio politikoko indarke-
riak ez du sekula zent zu edota leku etikorik izan gure artean. eta gaur egungo 
euskal gizartean, azken 10 urteotan bizi izandako prozesuen ostean, mundu 
guztiak uste du indarkeria, objektiboki, euskaldunek beren emant zipazio na-
zionala, soziala eta ekonomikoa lort zeko oztopo nagusia dela. 

etak bere adierazpenaren bitartez su-etena amaitu zela ja-
kinarazi zuenean, anoetako proposamena ere bertan behera geratu zen. 
Hor rela, Batasuna ber riro babestera igaro zen eta hark bere ordezkarit za 
eman zion. Hor rela, uko egin zion euskal politikan egokituko lit zaiokeen 
papera jokat zeari. Hor rek guztiak izugar ri zailt zen ditu elkar rizketaren 
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bitartez konponbide bat lort zeko aukera er realak eta mutur reko ezker 
abert zalearen oinar ri soziopolitikoa baliogabet zen du. etaren indarkeria-
ren zikloa amait zear dago, Batasunak, eae-anVk eta eHakek politika 
instituzionala egiteko duten gaitasuna geroz eta eskasagoa da eta eta-
rekin batera itot zeko ar riskua du. 

segur aski, azkeneko bake-prozesuak ez du heldutasunik eta 
ardurarik izan hura finkat zen lagundu izan lezaketen ezaugar riei dagokie-
nez. zent zu honetan, lehenago hartu behar ziren espet xe-politikari buruzko 
neur riak; baliteke argitasuna eta diskrezioa falta izatea, eta jokabide ozto-
pat zailea eta hauteskundeekin lotutakoa soberan egotea. Baina komeni-
gar ria da funt sezkoa ez ahaztea eta, eBBak aur reko su-etena amait zean 
egin zuen moduan, honakoa azpimar rat zea: “ardura indarkeria ber riro era-
bilt zea erabaki duenarena, hot s, etarena soilik da”. 

• Euskal politikan blokeen estrategiaren amaiera.- eus-
kal politikaren azken hamar urteotan blokeen dinamika nagusitu da eta 
azken hor rek gobernuak instituzioetan zuen aliant za politika ere aur retiaz 
diseinat zen zuen. Hala ere, azken legegint zaldi honetan espainiako poli-
tikan egon diren gorabeherek PPren eta Psoeren arteko desadostasun na-
barmenak eta beren oinar rien arteko ezberdintasun sakon eta konponezi-
nak eragin dituzte. Hor ri guztiari nazionalismo instituzionalak ordezkat zen 
duen jardunbide zentrala bereiztu izana gehitu behar zaio, ar retaz aztertu 
be har reko testuinguru ber ria eskaint zen digun post-eta hurbileko testuin-
guru ber ri baten esperoan. 

ikuspuntu politikotik, ler ro sozialistetan zein beren buruak 
ezker abert zalekot zat dituztenen artean, eB eta ea bezalako beste al-
derdi bat zuek it xaropenez espero zuten “kataluniar erarako” aukera ins-
tituzionala hurbil zegoela ikusita, euskal politikan ziklo ber ri bat hastear 
dela uste dute baita ere. 

• Ziklo baten amaiera Espainiako politikan.-  PPrent zat, 
su-etenaren amaierarekin batera sortu den testuinguru politikoa hur rengo 
hauteskundeetan etaren indarkeriaz baliat zeko estrategian sakont zeko 
aukera paregabea da. era berean, Psoek badaki su-eten iraunkor ra 
haut si izanak hurbileko etorkizuna kudeat zeko aukera gut xiago ematen 
dizkiola eta badaki, halaber, PPrekin izenpetutako ter rorismoaren aurkako 
itunaren eremura, ia guztiz haren eskuetan dagoenera, it zuli ezin duela. 

egoera honetan, hur rengo hauteskunde orokor rekin batera, 
nolabait ziklo politiko bat amaituko da: Psoeri agort zen ari zaio anbiguoa 
izateko eta PPren mende egoteko epea. izan ere, ezaugar ri horiek beren 
buruaren biktima bihurtu dute eta hor ren adibide ezin hobea da nafar roan 
duela gut xi gertatutakoa; Psoek nafar roa Bai-rekin gobernu aur rerakoia 
eta anit za erat zeari uko egin zion nafar roako Foru-erkidegoan. 

Hur rengo hauteskunde orokor rekin batera, bi alderdien za-
lant zak behin betiko amaituko dira. irabazten duen alderdiak bere baitan 
egokitu zaien lekuarekin gustura ez dauden naziok dituen estatua zuzendu 
beharko du. nazio horiek beren her ritar ren borondate demokratikoarekiko 
eta subiranoarekiko justuak eta er respetuzkoak diren oinar rietatik abiatuta 
beren estatusa negoziatu nahi dute.  

• Etorkizunak konpromisoa eskat zen digu: ziklo bat zuk 
amait zear daudela aur reikusten dugu, baina etorkizunarekiko er referent ziak 
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ez dira hain argiak. iragana hil egin da, baina ber ria dena ez da oraindik jaio. 
azken urteotan iguripenetik it xaropenera igaro gara, ilusiotik frustraziora. 
indarkeriarekin elkar rizketaren bitartez amait zeko azken apustua ant zeman 
dugu eta alderdi-mahai baten aukera soslaitu dugu. azken hor ren helburua, 
euskal gizartearen borondatearekiko er respetuan oinar rituta, normalizazio 
politikorako oinar rizko akordio bat lort zea lit zateke. 

Helburu bikoit z hori lort zeko zeharo konprometitu gara –eta 
etorkizunean ere halaxe egiten jar raituko dugu– eta eusko legebilt zar rean 
eta gorte nagusietan alderdien legea aldat zeko-ezabat zeko eta preso dau-
den pert sonekin lotutako politika humanitarioaren aldeko ebazpenak sus-
tatu ditugu. Bestalde, orain arteko ekimen guztietan aktiboki parte hartu 
dugu eta euskal alderdi politikoen artean akordio bat lort zeko oinar ri meto-
dologiko eta politikoak prestatu ditugu. 

2007ko maiat zaren 27ko udal eta foru hauteskundeen os-
tean etorkizunerako bi ikaspen ondoriozta dit zakegu: a) eaJ-PnV euskal 
politikaren ardat z nagusia da, her ritar rek halaxe erabaki dutelako, eta er-
dian dagoen aldetik bere lidergoko instituzioen gobernagar ritasuna ber-
matuko du; b) her ritar rek politika egiteko eredu jakin bat eskat zen dute, 
eraginkortasunean, zint zotasunean, er respetuan, gizartearen partaidet zan 
eta erabakiak hart zeko gertutasunean oinar rituta egon beharko duena. era 
berean, euzkadin nortasunarekin lotutako edota sent sibilitate sozial eta 
politiko handiko kontuei –diskurt soa/praktikaren koherent zia mantenduz- 
ar reta eskaint zea eskat zen dute. 

geroz eta agerikoagoa da her ritar ren eskariak aset zeko al-
derdi politikoetan eredu irekia eta integrat zailea t xertat zen ari dela. ezbairik 
gabe, alderdiok etorkizuneko hauteskundeetarako kontuan hartu beharko 
genituzkeen gakoetako bat da hori. euskal her ritar rek eman diguten eta 
eaJ-PnVk kemenez, eraginkortasunez eta zint zotasunez aplikat zen jar rai-
tu behar duen ikaspenetako bat da.  

euskal politika bidegurut ze ber ri batera irit si da. Baina bide-
gurut ze hor retan bazter rak definituta dituzten bide bakar rak dagoenekoz 
erabili ditugunak dira. eta bide ber riak egitea behar rezkoa da, azken ho-
rietako sastrakak garbit zea. Hori da eaJ-PnVk lau urte hauetarako duen 
zeregina: euskal naziorako bidea egitea, euskaldunok euzkadiren etorkizu-
na idazteko aukera izan dezagun baldint zak sort zea. Katea ez da eten, 
eaJ-PnVren historiaren 112 urteen ardat za euskal nazioa eraikit zea izan 
da. euzkadi aske bat, pert sona askeen bizileku bat, lort zea da hasierako 
jelt zaleek, sabinoren ideiak garatu zituztenek eta erbesterat ze eta dikta-
dura garaietako baldint zarik oker renetan ideiok bizirik mantendu zituzte-
nek, abert zale belaunaldi ber rion eskuetan ut zi zuten zeregina. Jelt zale 
horien omenez eta eraikit ze prozesuan dagoen euzkadirako ekarpen gisa, 
eaJ-PnVk, barne batasunak eta kohesioak eta gizartearen gehiengoaren 
babesak ematen dion indar rean oinar rituta, argi dauzka gut xi gorabehera 
hurbilekoa izango den etorkizunerako dituen er ronkak eta konpromisoak. 

eaJ-PnVren ustez, euskal gizartea sinet sita dago euskal ga-
tazka politikoaren konponbidea bakea (giza eskubideen er respetua) eta 
normalizazio politikoa (subjektu politikoa bereiztea, erabakiak hart zeko 
eskubidea eta eskubide hori erabilt zeko akordioa) binomioaren arabe-
rakoa izango dela. laburbilduz, oinar rizko hiru print zipioetan oinar ritutako 
erdiko ikuspuntua: 
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elkar rizketa politikoa, Bakea lort zeko eta konponbidea-
ren bideari ekiteko (normalizazio politikoaren arazoari zein gure gizarteko 
elkarbizit zarenari dagokionez) elkar rizketa ezinbesteko konpromisot zat 
duena. alderdien arteko elkar rizketa irekia, azken horietako kideok gure 
proiektuak bakezaleak eta demokratikoak diren bideen bitartez defen-
dat zeko konpromisoa hart zen dugula kontuan hartuta. 

euskal gizartearen erabakiak er respetat zea, insti-
tuzioak eta euskal her ritar gehienen borondatearen bitartez orain arte 
eraikitako espar ru juridikoak er respetat zearekin lotuta dagoena. Bestal-
de, aldaketa aukeren legitimitate demokratikoarekiko eta aipatu horiek 
ber rit zeko eta aldat zeko er respetua ere barne hart zen du. 

gizartea eraikit zea, euskal gizartearen aniztasunaren eza-
gut zatik eta onarpenetik abiatuta eta behart suenekiko integrazio, gara-
pen, justizia sozialeko eta elkartasuneko eredu batean oinar rituta. gure 
Her riak xxi. mendean gainditu behar reko aldaketa sakonei bermeekin 
aur re egiteko gai den er referentea. 

euskal NazioareN er roNkak.

BakeareN er roNka. 
eaJ-PnVk uste du bakea, indarkeria gabezian oinar ritu-

ta egonda ere, hori baino askoz gehiago dela: elkar rizketarengandik 
bakar ri zketarengandik baino hurbilago dagoen prozesuaren xedea da, 
hezkunt zarekin eta tolerant ziarekin ezjakintasunarekin, begirunerik eza-
rekin edo axolagabetasunarekin baino lotura handiagoa duena. Pert sona 
guztiekiko er respetu handian oinar rituta egon behar duen prozesua. 

eaJ-PnVk, su-eten iraunkor baten ostean, elkar rizketan 
oi nar ritutako indarkeriaren amaiera ahalbidetuko duten baldint zen alde 
lan egiten jar rait zeko konpromisoari eusten dio. indarkeriaren amaiera 
hor rek etak armak behin betiko alde batera uztea eragingo du. abiapun-
tuak etak armak behin betiko alde batera uzteko erabakian oinar rituta 
egon behar du. eta hori lort zeko, indar politikook, gizarte-agenteen eta 
instituzio publikoen parte hart zearekin batera, etaren indarkeriaren men-
de dauden oinar ri sozialak aldat zeko eta ber riro orientat zeko behar rezko 
oinar ri demokratikoak sendotu behar ditugu.

Hor retarako, eaJ-PnVk ondorengo neur riak sustatuko ditu:

• ter rorismoa eta indarkeria gait zestea eta giza eskubideen 
deklarazio unibert salean jasotako eskubideen ur raketa salat zea. 

• Hezkunt za, kultura eta distent sio, komunikazio eta adiski-
det ze politikoko eta sozialeko politiken bitartez indarkeria justifikatu nahi duen 
diskurt soari legitimitatea ukat zea. azken horiek baliagar riak dira mehat xua, 
inkomunikazioa, bazterketa eta sektakeriaren  diskurt soa gaindit zeko. 

• Pert sonen bizit za, askatasuna eta segurtasuna bermat zeko 
tresna demokratikoak erabilt zea. ter rorismoaren aurka bor rokat zeko, 
al derdien legea bezalako ezohiko neur riak gait zesten ditugu. izan ere, 
lege hor rek eskubide zibil eta politikoak ur rat zen ditu eta adierazpide 
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politiko orok her riaren botoak ematen dion ordezkarit za izatea galaraz-
ten du. era berean, espet xe-legedi berezia, ezohiko espet xe-legedia eta, 
oro har, epaile naturalaren eskumeneko bermeak aldat zen dituzten neur ri 
guztiak gait zesten ditugu.

• ter rorismoaren biktima guztiak babestea eta sozial-
ki onart zea, eta euskal gizartean bakea eta adiskidet zea lort zeko bide 
guztiak uztart zea. Hor retarako, ezinbestekoa da frankismoaren biktimei 
ere babesa ematea, onart zea eta, hala badagokio, birgait zea, bort xa-
tutako ohorea eta ondarea arint zeko eta ber reskurat zeko euskal insti-
tuzioen eskuetan dagoen guztia eginez. 

• alderdien arteko elkar rizketa, indarkeriari elkar rizketan 
oi nar ritutako amaiera emateko, kontu politikoak espar ru politiko demokra-
tikoan soilik argit zen direla kontuan hartuta.  

Bakearekiko dugun konpromisoarekin batera, euskal bizit za 
politikoari heldutasuna, baretasuna eta zent zua eman nahi dizkiogu, gi-
zarteak begi onez ikusi dezala nahi dugu eta gizartearen parte hart zea, 
bizitasun demokratikoaren adierazle nagusia, sustatu nahi dugu: gure ar-
dura da, eaJ-PnVrena, euskal her ritar rek gu aukeratu gaituzte eta poli-
tika zuzent zeko.  

Normalizazio politikoa lort ze aldera 
eraBakit zeko eskuBidea sustat zea.
euskal gizartea sinet sita dago euskal gatazka politikoa bakea 

eta normalizazio politikoa binomioaren bitartez konponduko dela. azken 
finean, bi konpromisoren arteko lan bateratuaren emait za izango da: BAI 
bakean elkarbizit zeari eta Bai euskal gizarteak libre eta demokratikoki 
erabakit zeari. 

Hamarkada batean baino epe labur ragoan euskal gatazka 
gaindit zeko sustatu diren ekimen politikoek –ajuria enea mahaia-ardant za 
Plana desblokeat zeko saiakera,  lizar rako prozesua, estatutu Politiko 
Ber riaren proiektua, loiolako prozesua– it xaropenak eta ilusioa eragin zi-
tuzten gure gizartean. euren por rotak, aldiz, konponbidea hurbil dagoen 
konbent zimenduaren bitartez gainditu behar dugun pesimismoa. 

gizarteak gure her rialdearen gatazka politikoa konpont zen 
lagunduko duten proposamen demokratiko positiboak nahi ditu. nor-
malizazio politiko ezak eragindako egitura arazoak konponduko dituzten 
konponbideak nahi ditu.  

normalizazio politikoari buruz hit z egiten dugunean euskal 
Her ria subjektu politiko gisa onart zeari eta azken hor rek autodetermina-
ziorako duen eskubideari er referent zia egiten diogu. Beste hit z bat zuetan, 
euskal her ritar rek, askatasunez eta demokratikoki, Her ri gisa beren etorki-
zunari buruz erabakit zeko duten eskubidea er respetat zeari. 

eaJ-PnVk, her riaren borondatea eta euskal gizarteak bere 
etorkizunari buruz askatasunez eta demokratikoki erabakit zeko duen es-
kubidea er respetat zeko print zipiotik abiatuta, erabakit zeko eskubidea-
rekin eta euskal her ritar ren erabakiarekiko edo erabakiekiko er respetua 
bermatuko duten prozedurekin lotutako akordio bat sustat zeko konpro-
misoa hartu du. askatasunez erabaki ahal izateko ituna. 
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erabakit zeko eskubidea eta berau erabilt zea Her riak exis-
tit zearekiko eta onart zearekiko bateragar ria da. Her ritar guztiei berdintasun 
egoeran aplikat zen bazaie, euskal her ritar ren topaketa gune bihurtu behar 
dugun tresna demokratikoa da.  

eaJ-PnVren irit ziz, estatutu Politiko Ber riaren proiektuak, 
eusko legebilt zar raren gehiengo absolutuarekin onartutakoak, eta na-
far roako Parlamentuan aurkeztutako Hobekunt za er reformak, euskal ga-
tazka politikoari konponbide bat bilat zeko nahikoa print zipio eta eduki ja-
sot zen dituzte. 

euskal her ritar ren gehiengoaren borondatearen emait za le-
gitimitate politikoaren eta demokratikoaren oinar ria dela sinet sita, eaJ-
PnVk behar rezkoak diren ekimen politiko guztiak sustatuko ditu euskal 
gatazkaren konponbidea ahalbidetuko duen testuingurua sort zeko. 

eaJ-PnVren helburuetako bat da euzkadiko eta estatu 
espainiar reko alderdi politikoen eta instituzioen arteko adostasunaren 
emait za izango den akordio bat lort zea. giza eskubideak eta askatasun 
demokratikoak er respetat zeko espar ruan, gizarteak ber ret si beharko 
duen testuinguru ber ria. 

Hor rela, eaJ-PnVren ustez, alderdi politikoak eta ins-
tituzioak, akordioa lort zeko borondatean oinar rituta eta beto mota 
guztiak gait zet siz, euskal gizarteari konponbideak eskaint zen ahale-
gindu beharko dute. Blokeo egoerak aur reikusita, komenigar ria lit za-
teke euskal gizarteak berak, her ri kont sulta bezalako tresna demokra-
tikoaren bitartez, existit zen diren oztopoak gaindit zen lagunduko digun 
eta guztioi her riaren borondatea er respetat zera der rigortuko gaituen 
prozesua onet siko balu.  

arduraz eta erabakit zeko indar raz baliatuta, aipatu testuingu-
rua lort zeko baldint za egokiak sort zea gure betebehar ra izango da, euzko 
alderdi Jelt zalearen betebehar ra, hur rengo lau urteetan zehar.
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euskadin ematen da europa 
osoan azken bort xakeria politikoa. europar 
Batasunak lagundu ahal du eta lagundu 
behar du egoera hau pairat zen ea gain-
dit zen. Bereziki esangurat sua izan da ipar 
irlandaren kasua, batasuneko instituzioek 
laguntasuna eman zieten alde biei, topake-
tarako puntuak aurki zit zaten eta bakerako 

eta adiskidet zerako bideak bermat zeko ekimenak finant zatu zituzten. Ipar Irlandan 
bakea erdiestea izan da europar integrazioak erdiet si duen lorpenik handienetakoa 
eta gut xien ezagutua. 1993ko abenduko 20an europar kont seiluak adierazi zuenez 
“ Ipar Irlandako gatazka lat za amait zeak onura handiak ekarriko lizkieke erregioari, 
eraginpean dauden Estatu Kideei eta Europar Batasunari ere”. Horrela ba, Bata-
sunaren interes orokorra ere tartean dago gure herri honek sufrit zen duen bort xakeria 
terrorista amait zeko orduan. 

PeaCe ii (ipar irlandako, muga erregioko eta irlandako Baket ze eta 
adiskidet zerako eBren egitasmoa) izenekoarekin bilat zen zen “ gizarte baket su 
eta egonkorrerako aurrera egitea bult zat zea eta adiskidet zea bilat zea, ez soilik 
eragin zuzena duen erregioaren onerako baizik eta Europar Batasunaren one-
rako”. kontuan izan behar da agiriak berak esaten duela esperient zia honek eman-
dakoa beste erregioetan ere aplikatu beharra dagoela. eaJ-pNVk defendat zen 
du europar Batasunak funt sezko egitekoa duela euskadiko gata zka 
konpont zeko orduan.

eaJ-PnVren ustez, europaren integrazioa estatuen arteko gatazkekin 
amait zeko helburuarekin sortu zela kontuan harturik, gaur egun xxi. mende honetan 
ahal duen guztia egin behar duela bere muga barruan ematen den azken gatazka 
politikoa konpont zeko. ez soilik esku zabaltasunagatik eta europaren baloreekiko 
koherent ziagatik, baizik eta mugaz kanpo ere baket zeko eragile funt zioa betet zeko 
duen egitekoarekiko koherent ziagatik ere.  

azken batean, bakeak europar Batasuna izena duen esparru poli-
tikoaren lankidet za eta esku zabaltasuna eskat zen du. irlandako kasuarekin ez be-
zala, euskadik ez du diru laguntasunik behar. dena den, babes politikoa, instituzioen 
lankidet za, gure herriaren eta gure instituzioen onarpena izango da eaJ-PnVk at se-
denik hartu gabe bilatuko duena, horrek guztiak lagunduko digulakoan bake eta nor-
malizazio politikoa erdiesteko bidean. 

eaJ-pNVk batasuneko instituzioen laguntasuna eta babesa bila-
tuko du elkarrizketa politikoan eta giza eskubideen errespetu zorrot zenean 
oinarritutako bake iraunkorrerako eszenatokia bult zat zeko eta sendot zeko. 
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ados.

euskadi gloBalerako etorkizuN 
egitasmoa. 

autogoBernua, nazioartetzea  
eta Parte Hartzea.

testuiNguru politiko Berria: 
euskadireN Baketzea.

egoera politikoa goitik behera aldatu da euskadin azken aldian. eus-
kal hiritargoak gero eta hedatuago dagoen itxaropena dauka, behin betiko bakea 
lortzeko. iraganeko bake ekimenak garatu gabe geratu ziren eta horrek frustra-
zio sentimendu handia eragin du biztanlerian. oraingoan, ordea gauzak aldatzen 
hasi dira eta aldaketak oinarrietatik hasi dira, baina gizarte ilusioa ahulagoa da 
azken hamarkadan ezerezean geratu diren prozesuen eraginez. 

euskal gizartearen gehiengo zabala konbentzituta dago etaren jar-
dueraren amaierara iristen ari garela, eta konbentzimendu honetarako hiru arrazoi 
daude: 
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1.- era transzendental batean, euskal gizartearen gehiengo zabal 
batek betidanik gaitzetsi izan ditu etaren jardunak. gaitzespen honek irmota-
sun berezia hartzen du trantsizio demokratikoa eman zenez geroztik. gizarteak 
jarrera aktiboa mantendu izan du honen inguruan. urteek aurrera egin ahala, 
terrorismoaren erabilpena jasanezin bilakatu da euskaldunontzat eta gizarteak 
berak ito du bortxakeriaren legitimazioa. 

Honi lotuta eta terrorismoarekiko iritziarekin batera, nazioarte mailan 
eman den gaitzespena izan da, bereziki “i-11”n gertatutakoaz geroztik. 

2.-Bakerako itxaropenari arnasa ematen dion bigarren elementua da 
ezker abertzale Historikoan izan den aldaketa estrategikoa, bide demokratikoen 
alderdian jarri da eta urrats esanguratsua eman du, bortxakeriaren erabilpena 
gaitzetsi duelarik. Ez da irreflexiotik eman den urratsa, baizik eta guztiz alde-
rantziz gertatu da, luzez eztabaidatua, hausnartua eta erabakia izan da ezker 
abertzalea deritzonaren aldetik. ezker abertzale politiko honek bere lidergoaren 
beharra bereganatu du eta etari adierazi dio bortxakeriak ez duela zereginik eus-
kadiren eraikitze sozial eta nazionalean. 

etak ezker abertzale historikoak legezkotasunik gabe ez du inolako 
etorkizunik. aldaketa estrategiko hori izan da gizartearengan itxaropena piztu 
duena. 

3.- Hirugarrenik etak berak aldarrikaturiko “su eten” iraunkor, 
egiaztagarri eta orokorrak adierazi egiten du ezker abertzalea deritzonak adiera-
zitako borondateaz ohartuta dagoela eta bide hori ibiltzeko posibilitatea aztertzen 
egon daitekeela. 

euskal gizarteak aukera guztietaz baliatzea eskatzen du. Bakeak goi 
mailako balioa du gure herrirako; horregatik, denen artean ahalik eta ahaleginik han-
diena egitea merezi du, ager daitezkeen egoera guztiei etekina atera diezaiegun.
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zer da aukera guztiei etekina ateratzea? 

Bakea, berez, helburu gorena izatea, eta ez dugu onartu behar inork 
bakearen ura bere interes politikoen errotara eramaterik. 

aukera guztietaz baliatzea da politikaren baliatzeari demokraziarekiko 
errespetu eta konpromisoan ekitea. ezinbestekoa da ikuspuntu demokratiko batetik, 
eta ezinbestekoa da euskadiren baketze prozesurako. 

ezker abertzaleari bide demokratikoen aldeko apustua exijitzea, eta, 
aldi berean, ilegalizatuta mantentzea, gainditzea zaila den kontraesana da. are 
gehiago, ezker abertzalearen ibilbide demokratikoa indartzea ezinbestekoa da 
bortxakeriaren legitimazioa historiaren parte bat izatera igaro dadin. 

osoko parte hartze politikoa ahalbidetu behar da, ordezkaritza insti-
tuzionalerako gaitasuna sentsibilitate guztietara irekiaz. 

testuinguru honetan, bake eta adiskidetzearen aldeko kultura popula-
rra indartu beharra dago, ez dugu ahaztu behar bortxakeria izan den hamarkade-
tan eragindako sufrimendua. 

Bortxakeriatik demokraziarako trantsizio honetan parte hartuta, te-
rrorismoak eragindako biktima guztiak aintzat hartuta eta gogoan izanda, bor-
txakeriaren biktima guztiak babestuta, etako presoen senideen egoera hobetuta.
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euskadiN 2007 urtetik HoNa Bizi izaNdako aldaketa.
Bakea, etaren amaieratik ulertua, hurbilago.
eragile berriak erakunde mapan.

Herri gisa dituguN erroNkak.
Burujabetasun eta autogobernu gehiago.
Herri-nazioa prozesu estrategiko baten bidez eginez.

euskadi , Nazioa europaN.  2015erako proposameNak.
Bakea eta elkartasuna.

euskadiN 2007 urtetik HoNa Bizi 
izaNdako aldaketa. 
arlo politikoan ere, asko izan dira bizi izandako aldaketak. eremu ins-

tituzionalean, hauteskunde autonomikoak ondo irabazi genituen ar ren, “alderdien 
legearen” aplikazioan kalkulu politikoa erabili izanak, eusko legebilt zar reko tokiak 
mur riztu direlarik eta Pse-PP arteko aliant zak euskadiko a.e.n eragin zuten eusko 
abert zaletasuna eusko Jaurlarit zaren ardura tokitik kanporat zea. 
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alderdi konstituzionalistek “ erdiko bidea” eraikit zeko asmoa izan 
dute, euskadiko a.e.ko hainbat udaletan lehendik praktikatu izan zuten apus-
tua, eta nafar roan uPn-Psn akordio bidez gauzatu zena. apustu honen oinar ri 
bakar ra da espainiar muturkeria konstituzionala, euskadi sistema konstituzionale-
ra sart zea, euskal autonomi erkidegoa estatuko beste autonomien pare jart zeko. 
alderdi politikoen legearekin batera, estatuak euskal izate desberdina balioga-
bet zeko saiakera ikusi izan dugu. 

er realitatean,mart xan jar ri zenetik bi urte igaro direlarik, eta gut xiengoan 
gobernat zen duen kolore bakar reko gobernuarekin, eta kanpoko babes teoriko 
na hikoa izan duen ar ren, aukera honek por rota jaso du. Por rota ez da bere ezera-
ginkortasunetik eta izaera artifizialetik etor ri, baizik eta euskal gizarteak berak duela 
gut xi ospatu izan diren udal eta Foru Hauteskundeetan baliogabetu izan duelako. 

ezker abert zale ber ria sart zean, hautestont ziek bestelako mapa poli-
tikoa mar raztu dute Hego euskadin. mapa anit z honetan, eaJ-PnVk toki bat zuk gal-
du ditu. mapa ber ri honek elkar onart zean oinar ritutako akordioak bilat zea eta eragile 
eta egitasmo politiko guztien arteko egoera berdintasuna onart zea exijit zen du. 

akordioa da euskal gizarteak planteatutako helburuak lort zeko exijit zen 
duen prozedura eta , beraz, alderdi Honent zako oinar rizko helburua da, instituzioetan 
eraldaketa nabarmena bizi izan duelarik. euskadiko lehen alderdia izaten jar rait zen 
dugu, baina indar hegemonikoa galdu dugu. 

aldaketa politikoa eta aniztasunaren sendot zea ahalbidetu duen ebo-
luzio nabaria izan da: etaren bort xakeriaren amaiera. epe labur rean, edozein modu-
tan, bere behin betiko bukaera egiaztatu beharko duen erakunde ter roristaren azken 
ur rat sen aur rean aurkit zen gara. ziklo amaiera honek aur reikuspen ber riak irekiko 
ditu– egin du jadanik- euskadin. aldi ber ria hasi da. 

indar rean dirauen gatazka politikoa konpont zeko aukera irekit zen duen 
aldi ber ria. euskal aber riak, euskal Her riaren talde nortasunaren adierazpidea den 
heinean, gure egitura politiko propioa demokratikoki erabakit zeko eskubidea du. egi-
tura politiko hori legitimat zeko subjektu bakar ra, zazpi her rialdetan oinar rit zen den 
euskal aber ria da. Hori da eaJ-PnVren helburu nagusia. 

euskadik espainia eta Frant ziarekin duen gatazka politikoaren oinar rian 
dago, euskal Her ria eta bere eskubideak , estatu hauek espainiar eta frant ziar na-
zioen eskubideak onart zen dituzten termino beretan ez onart zea. 

eaJ-PnV euskal Her riaren zerbit zura dagoen tresna da, gatazka poli-
tikoari konponbidea emateko xedearekin. eta nazio eraikunt za eta euskadiren inte-
resak objetiboki kaltetu dituen eragilea izan da, eta da. etaren bort xakeriaren amaie-
rak aukera bat zabalt zen du euskal her riak jauzi kualitatiboa ematerik izan dezan, eta 
eaJ-PnVk izan behar du estrategia honetarako tresna nagusia. 
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Bakea, etareN amaieratik ulertua, HurBilago. 

inoiz baino hurbilago gaude Bakea lort zeko helburutik, hor retarako 
ezinbesteko abiapuntua da etaren bort xazko jardueraren amaiera. 

euskal gizarteak etaren bort xakeria er refusat zeko erakut si duen 
borondatea ezinbesteko faktorea izan da ezker abert zalearen eta etaren be-
raren estrategia aldarazteko. euskal gizartearen mezua argia da: bort xakeriari 
lekurik ez. euskal gizartearen presio honek, jardun polizial eta judizialarekin eta 
nazioarte mailako koordinazioari lotuta, bere fruituak eman ditu . eta nabar-
menki ahuldu da eta der rigortua izan da “ era orokor rean jarduera behin betiko 
uzteko” adierazpena egitera . lehen ur rat sa da, gar rant zizkoa baina ez eraba-
tekoa; onart zea kostatuko zaion ar ren, etak jakin badaki bere denbora bukatu 
dela, eta lehenago edo beranduago, bere jarduera armatuaren amaiera onartu 
eta aldar rikatu beharko duela. 

ezker abert zale historikoa urteotan bizi izan zen etaren buruzagit za 
politiko eta militar raren menpean, eta orain onartu du bide armatuaren bide-
raezintasuna. Hala adierazi du euskal gizartearen aur rean, eta hala ekin dio bere 
jarduera legezkotasun juridikora egokit zera, honek hautestont zietan lehiat zeko 
aukera eman diolarik. Jakin badakite “ estrategia politiko-militar ra” eta bot xake-
riaren erabilpena gainbehera etor ri direla eta garai ber riak etort zeko aldia dela, 
politika egiteko aldia. ur rat s bat eman dute, asko gehiago eman behar dituzte 
kultura demokratikoaren bidera at zera bueltarik gabe sar daitezen, bide hori baita 
helburu politikoak lort zeko bakar ra.

Bizi dugun aldi politiko ber rian, euskal gizarteak hurbiletik ikusten du 
etaren amaiera. gizarteak ter rorismoa argi eta garbi arbuiatu izanak ezker abert za-
lea der rigortu du bide politiko eta demokratiko hut setan oinar ritutako estrategia 
planteat zera. etak euskal gizarteari zor dio bort xakeria behin betiko amait zea, eta 
ezker abert zaleari exijitu behar diogu helburu hau lort zeko osoko pro-aktibitatea. 

Hala eta guztiz ere, egiazko Bakearen eta adiskidet zearen lorpena 
etaren desagerpenetik harago dago. Hiritargo osoaren balore eta kultura demokra-
tikoaren barnerat zean sakondu behar ra dago, bizikidet za demokratikoaren egiazko 
pegagogia jar rera,balore eta portaeretan gauzatuz. 

Bakearen eta adiskidet zearen eraikunt zarako oinar riak dira hurkoaren 
sufrimendua onart zea eta biktima guztiei dagokien ordain moral eta materiala. eta-
ren amaiera euskal gizartearen jar rera etikoan oinar ritu behar lit zateke, eta ez bakar rik 
egitasmo politiko batek beste bati garait zen diola. etaren amaiera interes politikoan 
oinar rituta eraikiko balit z, oinar ri oker rak ezar riko lirateke bake eta adiskidet zerako 
etorkizuna eraikit zeko orduan. aldi ber rirako euskar riak gizarte osoak partekatuko 
duen jar rera etikoa suposatu behar du. 
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eragile Ber riak erakuNde mapaN. 

testuinguru instituzionalari dagokionez, ezker abert zale tradizionalak 
bere legalizaziorako baldint za juridikoak bete ditu. legezkotasunera it zuli izanak 
indar ra eman dio udal eta foru erakundeetan sart zeko orduan. Beti egon behar 
izan zuketen tokian. Baldint za juridikoak beteta, bete gabe dute oraindik biziki-
det za demokratikoak ezart zen dituen baldint za politiko eta etikoak. eta ondorioz, 
estatuak bete beharko du ezker abert zalearen marka propioaren legeztat zea. 

Her ri gisa dituguN er roNkak.

BuruJaBetasuN eta autogoBerNu geHiago.

gure helburuak erdiesteko, behar rezko dugu gero eta mendeta-
sun maila t xikiagoa izatea. une bakoit zean, gure kabuz erant zuteko eta era-
bakit zeko gaitasun handiagoa, askatasun handiagoa. gure tokia irabazi behar 
dugu,nazioarte mailan her ri eta gizarte er referentea garen neur rian. 

euskadi egitasmo sozial, ekonomiko eta politiko propioa da. gure 
kultura, hizkunt za eta nortasun propioa ditugu. euskal hiritar guztien boronda-
tean oinar ritutako egitasmoa. gu geu gara eta gu geu izan nahi dugu. sendotu 
nahi dugun nortasuna partekat zen dugu. Burujabetasunean eta autogobernuan 
aur rera egiteko nahia, etorkizuna erabakit zeko eskubide eta gaitasunaren aldar ria-
ren print zipio demokratikoak, eta giza eskubide guztiekiko er respetua bateratuko 
dituen her ri egitasmo estrategikoan planteat zen da .

gure her riaren borondateak zilegi egiten ditu autogobernurako gogo eta 
eskubideak, baina ezin dugu ahaztu autogobernua ez dela fetit xe hut sa, baizik eta 
ongizate nahia, bizit za kalitaterako asmoa. Hego euskadiko eraikunt za instituzionalak 
hazkunde ekonomikoa (giza garapena, europako bataz bestekoaren gaineko er renta 
maila) eta oinar rizko zerbit zu publiko eraginkor rak (osasuna, hezkunt za, gizarte zer-
bit zuak, kultura, gar raioa eta mugikortasuna) eskaini dizkigu, bereziki euskadiko a.e.n.

ez gara bidez er ratu. autogobernua izan da eta da aur rerabidea, ongi-
zatea eta bizit za kalitatea. Hor regatik, gure nortasuna eta euskal gizartearen interes 
orokor ra indart zen jar raitu behar ra dugu. 

ez dugu, lortu dugun autogobernu estatusa ukatuko. alderant ziz, ins-
tituzionalki hazi nahi dugu, munduan dugun kokapena finkat zeko. Euskadik ez du 
“trenaren azken bagoian” geratu nahi. gure tokia “ europar lokomotoran” dago, 
europa ekonomiko,politiko,sozial eta kultural aur reratuenaren eraikunt zan. 
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testuinguru honetan, gaur egungo espainia euskadiren garapene-
rako balazta bilakatu da. espainiako desoreka ekonomiko eta instituzionalek na-
zioarte mailako mesfidant za handia eragiten dute. Mesfidant za hau nazioarteko 
finant za merkatuetara eta euskal enpresen “ merkatu bezeroetara” igarot zen da . 
nazioarteko er referente bilakatu behar dugu eta ez termino poltikotan soilik, baizik 
eta termino sozial eta ekonomikotan ere, euskadik mundu mailako present zia eta 
nortasun propioa izanik. 

espainiar aterki azpian eta Frant ziar aterpean tresna propiorik gabe lor-
tu ezin dugun garapen er ritmoa erdiet si behar dugu. eta honetarako ezinbestekoa 
dugu burujabetasun print zipioa politikoki egiturat zea, hau da, gure etorkizuna era-
bakit zeko gaitasuna. ez dugu egiten aurkaketa politikoa nahi dugulako, baizik eta 
hiritar ren interesa delako. euskal hiritar rok mundu hobea nahi dugulako eta munduko 
gainerako nazioek dituzten eskubideak ditugulako. 

Balore hauek defendatu eta sustatu behar ditugu. eta hor retarako, 
nor izango da eaJ-PnV baino hobea? guk betidanik defendatu ditugu euskadi-
ren interesak. eaJ-PnVk euskal aber ri estrategia lideratu behar du, eta Her ri egi-
tasmorako edukien inguruko akordio estrategikoak bilatu behar ditu. Her ri gisa 
lortu ditugun erakundeetatik eta bestelako foroetatik ere, oposiziotik ere. Beti 
gure Her riaren zerbit zura. 

uniformitatean edo lortutako botere espar ruetan gerat zea, at zean 
gerat zea da, datorkigun er realitatean kokapena galt zea. egitura politiko propioa 
lortu nahi dugu gure gizarte nortasuna babesteko eta garat zeko. euskal hiritar rok 
hobeto bizi nahi dugu, enpleguan eta ongizatean ziur, lehen mailako gizarte zer-
bit zuekin. indar ekonomikoarekin. Hori guztia lort zeko, ezinbestekoa da lehenen-
go garapen instituzionala lort zea, planteatutako er ronkekin bat etor riko den go-
bernat zea. 

gure estrategiaren helburua da euskadiren hazkundea ahalbidet zea, 
ikuspuntu politiko,sozial ,ekonomiko zein instituzionaletik haztea; euskadi nazio 
gisa aldar rikat zea eta Her ri gisa dituen eskubideak onart zea suposatuko duen ins-
tituzionalizat zea lort zea. Hazkunde ekonomikoa eta hazkunde instituzionala dira 
garapen eta gizarte kohesio handiagoaren lorpena oinar ritu behar dutenak. abe-
rastasuna lort zea , europan gizarte kohesionatu eta kement sua lort zeko. Buruja-
betasuna egunetik egunera gauzat zea, lortutako espar ruak finkatuta, eta ur rat s 
ber riak emanda. 

euskadi nazio zahar ra da eta ber riztatu eta indartu egiten dena. eus-
kadi, europar nazioa. Bertan dauden besteekin batera, besteak beste estonia edo 
kroazia. Bidea eskat zen duten beste bat zuekin batera, besteak beste eskozia eta 
Flandria. gure helburua jar ri behar dugu “ europar trenak” aur rera egiten duen 
tokian. “Burujabetasun politikoa” eta “burujabetasun ekonomikoa” uztartu behar 
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ditugu. “Burujabetasun ekonomikoa” “protekzionismo ekonomikoarekin” nahastu 
gabe, euskadi gero eta independenteagoa eta era berean gero eta mundura ire-
kiagoa behar dugulako. 

europa da mundura sart zeko dugun atea. gure espar ru geopolitiko eta 
ekonomiko naturala da, eta hortik begirat zen diegu munduko gainerako kontinenteei. 

europa eragiten digun er realitate propioa da. eta, gero eta gehiago. 
europar araudiaren %80a zuzenean aplikat zen da estatuetan. Hego-euskadi, 
nortasun eta eskumen propioak dituen erkidego politikoa den aldetik, ezin da eu-
ropar erabaki espar rutik kanpo geratu. Hor retan ere ez dugu subsidiario edo az-
piko izan nahi, ipar-euskadin ere ez, non toki gobernat zerako eredu ber ria izatea 
bilat zen dugun, her rialde honen garapenerako behar diren eskumenak eta auto-
nomia izango dituzten erakundeak izanda. euskal nazioa egitasmoak etorkizuna 
duelakoan gaude , eta bere kabuz dagokio etorkizun hau, europar Batasunaren 
bar ruan bere toki propioa bilat zen duen er realitatea delakoan. 

Hor regatik guztiagatik, harago begiratu behar ra dugu. euskadiren na-
zioartet ze ekonomiko,politiko eta kulturalerako egitasmoa garatu behar ra dugu. 

egitasmo honetan, europa izan behar da lehen helmuga, baina eszena-
toki global ber rira irit si behar da. euskadi, nazioa europan eta munduan. euskal talde 
handiak dituztelako, ekonomikoki,arlo kulturalean edo sentimenduz lotuta gauden 
her riengandik hurbil. era berean, har reman ur riagoa izanik ere, gure enpresent zako 
aukera diren her rietatik hurbil. Haiengana, ekimen biziz hurbildu behar ra dugu. 

egiten dakien her ria gara, gauzak ondo egiten dituena. Hor regatik, gure 
marka propioa sortu,sustatu eta kokatu behar ra dugu, “ euskadi” marka. Balore eta 
nortasun propioa dituen euskal erkidegoa ordezkatuko duen marka, gure her rian 
era baikor rean eragingo duena eta her ri eta kultura arteko nazioarteko eszenato-
kiko elkar rizketan parte hart zeko lagunduko duena . Honek ere “ euskara lur ralde-
ko” har remanak instituzionalizat zea suposat zen du, euskal erkidegoa mundu osoan 
kokat zen duen kultura lur ralde partekatua. gaur egun ezagun diren muga politikoak 
gaindituko dituen lur raldea, eta borondatez euskaldun sentituko diren eta euskaldun 
gisa aldar rikatuko diren guztiak hartuko dituena.

Her ri-Nazioa prozesu estrategiko 
BateN Bidez egiNez. 

Bakea da er rezeta honetarako oinar rizko osagaia. gaurko ongizate 
maila bort xazko testuinguruan lortu ahal izan badugu, aldi ber ri honetan, etaren 
bort xakeriaren amaiera ber rabiat ze ber rirako aukera izatea lortu behar dugu. gure 
Her riaren borondate askean oinar ri harturik, gure asmo politiko zilegiak er realitate 
egin daitezen. 
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euskadi, Nazioa europaN. 
2015erako proposameNak.

Bakea eta elkartasuNa. 

Bakea lort zea gizartearen eskakizuna da. gure gizartearent zat uler-
gait z gertat zen da alderdi politikoek gai “ t xikien” inguruko akordioak bilat zen duten 
bitartean, alderant ziz hain berekoi agert zea, Bakea, interes “ gorena” denean. 

zer ote du Bakeak hain eskuraezin gertat zeko? aipat zerik ez dagoen 
ezer: prezioren bat?; edo, hobeto esanda, prezio ugari? Bakea hil ala biziko gaia da 
hilt zen dutenent zat eta hilt zen direnent zat. Baina, hor rez guztiaz gain, Bakea izan da 
beti kalkulu politikorako zerbait. 

Bakea lort zeko desio beste prezio egon dira; baina onura partikular rak 
lort zeko bada, denon bakea ez da eragile politiko bakoit zak lortuko dituen onuren 
aur rerakina. denont zako bakerako baldint za beldur rik eza da, eta hor ren ondorioa 
da ter rorearen amaiera eta normaltasun demokratikoa. 

ezinezko gertatuko da denok irabaztea, bakoit zak berea “ irabaztean” 
temat zen bada. etak bere erabakiak ezker abert zale legalizatuaren ar rakasta edo 
onuren arabera neurt zen baditu; edo bestela, unean uneko gobernuak edo oposi-
zioko alderdiak beret zat irabazi nahi duelako, bort xakeriaren amaiera beren helburu 
politikotarako bult zada gisa erabili nahi badute. Hauek jar rera biak ez dira onargar riak. 

azken lau urteotan, ur rat s esangurat suak, eta gure ustez at zera ezinak 
eman dira euskadin Bakea lor dezagun. 

Aldi honen aur rekaria, gizartea bort xakeriaren praktika eta justifika-
zioaren deslegitimazioan irmo agertu ondoren eta erakundeekiko konpromisoa 
duen abert zaletasunak zor roztasun osoz agert zean, 2009ko azaroan gertatu zen 
ezker abert zale tradizionalak “ mitchell print zipioak”, hau da, bide politiko eta de-
mokratiko hut sak bereganat zeko adierazpena egin zuenean. 

Brusela eta gernikan ber ret sitako adierazpen honen bar ruan etari 
eskat zen zaio “ su eten behin betikoa, alde bakar rekoa eta nazioarteko erkide-
goak egiazta dezakeena, bere bort xazko jarduerari uzteko borondatearen adie-
razpen gisa”. 

ezein gogoetaren aur rean, prozesu honen gakoa da elkar rizketa eta 
bort xakeria arteko bateraezintasuna. Hor regatik, bizikidet zaren baket ze eta normali-
zaziorako aldiaren onarpenerako, bort xazko jardueraren behin betiko amaiera eman 
behar da lehenik. Hor rela ba, elkar rizketa eta negoziaketa ez dira baket ze proze-
suaren zerbit zura egongo, baizik eta bort xazko jardueraren amaieraren borondate 
egiaztagar riaren ondorioa izango da. 
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etak oraingo jar reratik egin behar du “gernikako adierazpenera” arteko 
bidea. Hau da, “ekint za armatu erasokor rik” ez egitetik “ alde bateko behin betiko 
su etenera”, eta “bor roka armatuaren uzte behin betiko eta egiaztagar rirako” bidea. 
Hau guztia egin behar du bere aldetik eragile aktibo edo “prozesuaren tutore” izateko 
asmoa bazter rean ut zita. aldendu behar du, jarduera militar ra guztiz ut zi eta kanpotik 
instituzionalki abiatutako eta ber ret sitako egiaztapenaren bidez ziurtatuta. 

era berean, etak er referente politiko izateari ut zi behar dio. ez da soilik 
armak isilt zea, prozesuan er referent ziazko protagonista izateari ut zi behar dio. akor-
dio zibilak baino ez du bake bidezko eta iraunkor ra finkatuko. 

aur reikuspen horiek beteta, aldi politiko ber riak bort xakeria bertan 
be hera uztearen baliozkotasunaren inguruko irizpideak eta balorazioak partekat zea 
exijituko digu. gure balorazioa, alderdi politikoen artean bort xakeria bertan behera 
uztearen inguruan adostutako definizioarekin eta bere egiazkotasunaren egiazta-
pen partekatuarekin lotuko dugu. Baina, bort xakeriaren amaiera eta bakerako aldi 
ber riaren hasiera, ia hat z puntekin hart zeko modura dugula ematen duen ar ren, 
oztopoak egon badaude oraindik , desio den helmugara iristeko. izan daiteke etak 
bor roka armatua behin betiko uzteko asmoa argi eta garbi adierazi ez duelako,edo 
ezker abert zalearen egokit zapen ber riak ez diolako etari behin betiko amait zeko 
exijent zia adierazi. 

Bilduren legalizazioa, hauteskundeetan parte hartu izana eta erdei-
nat zerik ez dagoen emait zak ikusita, ematen du ezker abert zale tradizionalak 
etarekiko har remanetan mantent zen zuen listoia beheratu duela. Hor ren erakus-
le da Bilduk publikoki esan duela ez diola etari bere amaiera adieraztea eska-
tuko. iraganeko keinuak eta adierazpen publiko bat zuk er repikatu dira; hauen ar-
tean, hit zez esan ez ar ren, beren erabakiekin “garaipena Psoe edo PP alderdien 
eskura jar riko ez dutelako” irizpidea. Honek guztiak zera pent sat zera eramaten 
gaitu: beste behin ere, ezker abert zale tradizionalaren baitan kalkulu politikoak 
denon ongi orokor rak baino pisu handiagoa duela. 

euzko alderdi Jelt zalearen ustetan, euskadik exijit zen duen arduraz 
jokatu behar ra dugu. Helburu honekin, aukera politikotik harago, ezinbesteko 
jot zen dugu honako irizpide hauek ezart zea:

Bakeak Berme guztizko prozesua exiJit zeN du

erabakit zeko elementu bat dago bort xakeria erabilt zen duenari da-
gokiona, hau da, etak bere jarduerari amaiera emateko borondatea. 

alderdi politiko eta gizarte eragileek erabaki honekin batera doa-
zen baldint za sozial,politiko eta legalak sort zen lagundu ahal dugu. Hor regatik, 
bort xakeriaren amaierari ezin zaio lar ritasun eta asmo onen nahasmenarekin ekin. 
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 Bermerik gabeko prozesua onart zerik ez dugun alderdi politikook 
etari exijit zen diogu euskal hiritar rok askatasunez har dit zakegun erabakien onar-
pena eta baldint zarik gabeko begirunea. 

elkar rizketa eta Negoziaketa 

elkar rizketa erabakit zailerako prozesurako ezinbesteko baldint za da 
etaren aldetik bort xakeriaren behin betiko amaiera; era berean, espainiar esta-
tuaren aldetik giza eskubideen inguruan estatu bar ruan zein nazioartean indar rean 
dagoen legeria onartu behar du. testuinguru honetan, elkar rizketa bort xakeria eta 
ter rorismoaren amaiera absolutua ekar riko duen negoziaketa teknikorako prozesu-
ra abiatu behar ra dago.

ezker aBert zale tradizioNala etareNgaNdik BaNat zea.
ezker abert zale tradizionalak erakunde demokratiko eta autonomo 

gisa birformulat zeko, behar rezkoa izango da marko juridikoak gainerako erakun-
de politikoei ezart zen dieten onarpen eta legezkotasuna, eskubide eta der rigor 
ber-berekin, talde politiko batek sistema demokratiko batean dituen eskubide zibil 
guztiak emanda. aitort ze honek euskal gizartearen ber regiturat ze soziologiko eta 
elektorala ez ezik, ezbai politikoak gizarte eta erakunde normalizaziorako bidea 
hart zea ahalbidetuko du.

legeBilt zar rareN Baliozkot zea Jaso dueN prozesua 

diputatuen kongresuak 2005eko maiat zean, PP izan ezik kongresuko 
legebilt zar talde guztiek onartutako ebazpenak ajuria eneako 1988ko akordioko 
10. puntua hit zez hit z hart zen zuen, eta zera ezart zen zen “lndarkeriari elkar rizketa-
bidez azkena emateko, hor rekikoak egiteko benetako gogoan eta hori sinistarazte-
ko moduko zalant zapiderik gabeko jar reratan oinar rituz, behar bezalako aukerarik 
izaten bada, Er resumako hor retarako gai diren agintarien eta izuekint za bazter uztea 
erabakit zen dutenen arteko har reman-bideen alde gaude, beti ere politika-mailako 
gorabeherak her ritar ren nahiaren ordezkot za dutenen bidez soilik konponbideratu 
behar direlako ut zi ezineko demokraziazko sortarauari begirune izanez, noski…”.

at zoko moduan, gaur eaJ-PnVk print zipio hauek mantent zen ditu, 
eta aur reko prozesuetatik jaso dugun eskarmentuak zera pent sat zera erama-
ten gaitu: etaren bort xazko jarduera behin betiko uztea egiaztat zeko egingo 
den elkar rizketa teknikorako edozein ekimenenek legebilt zar raren gaikunt za 
jaso beharko du, legebilt zar raren kontrola eta legebilt zar raren ber respena. le-
gebilt zar rak, zeinetan her riaren ordezkarit za naturala gauzat zen den, izango du 
elkar rizketaren ar rakasta bermat zeko ahalmena edo beronen por rota beste or-
dainik gabe bereganat zekoa. 
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espet xe politika eta gizarterat zea Bake eta 
elkartasuNareN zerBit zura. 

demokrazia egoeran, pert sona presoei botere publikoek inguruabar 
guztietan er respetatu eta babestu behar dituzten oinar rizko eskubideak zor zaizkie. 
zuzenbide estatuaren espet xe politikoaren ezaugar ria da beti gizarterat zera norabi-
detuta dagoela. zent zu honetan, zigor kodearen aplikazio malgua, zigor rak pert sona 
presoen et xebizit zetatik hurbileko espet xetan betet zea, senide eta lagunak bake eta 
adiskidet zerako eragilet zat jot zea, eta inola ere, zehar-er rudunt zat ez hart zea dira, 
inoiz baino gehiago, baket zearen zerbit zura dauden ezinbesteko elementuak. 

Hor rek ez du inolako aur re-baldint zarik behar. Beraz, espet xe po-
litikari behin betiko norabide adostu, dinamiko eta malgua emateko ordua irit si 
da. Hor regatik eaJ-PnVk er ronka honekin duen konpromisoa ber resten dugu. 
edozein kasutan, egina egon beharko zukeen zerbait delakoan gaude, eusko 
legebilt zar rean 1997an eta diputatuen kongresuan 1998an onartutako ebazpe-
nekin bat etor riz. 

Baketik elkartasuNerako Bidea. 

Bidezko bakea nahi eta bilat zen dugu, euskal gizarteak bort xazko 
hainbeste urteren buruan behar rezko duen zerbait delako. Baina, ez dugu ahaztu 
behar azken helburua elkartasuna dela, adiskidet zea. Biktimek pairatutako sufri-
mendu eta mina denek aitortu behar dute salbuespenik gabe, esku zabaltasunez 
eta ikuspegi zabalez. Hor regatik, Baketik elkartasunera doan bide zaila diseinatu 
eta lideratu beharko dugu. Beste her ri bat zuek lortu dute. guk ere egin behar dugu. 

oNdorioa. 

eszenatoki hor retan aur rera egiten den neur rian, eta baket ze eta nor-
malizazio aukera sendat zeko ur rat sak ematen diren heinean, euzko alderdi Jelt za-
leak gainerako alderdi politiko eta erakundeekin ekimenak proposatu eta gauzatuko 
ditu, helburu horiek erdiesteko xedez. 

Hor rela ba, eaJ-PnVk behar besteko isileko ekimen zein ekimen pu-
bliko gauzatuko ditu, euskadin Bakea behin betiko lort zerik izan dezagun. 




