Ezker Abertzalearen

ibilbide politikoaren bilana
Ipar Euskal Herrian

AURKIBIDEA
Sar Hitza ................................................................................................................................................................................................................5
LEHEN ZATIA: Bidartetik Loiolara arte (1992 – 2008).............................................................................................................................7
1. Bidartetik Lizarra-Garazira (1992-1998): “intuizio” onen garaia.....................................................................................................7
1.1. .Mugimendu abertzalearen baitako zatiketak gainditu eta Abertzaleen Batasuna eraiki......................................................7
1.2. .Ipar Euskal Herriko gazteriarekin konektatu zuen gazte mugimenduaren eraketa................................................................8
1.3. .Herrigintzaren pausoak eta jendartearen aktibazioa aldarrikapen taktikoen inguruan........................................................8
1.4. .Nazio eraikuntzaren lerroaren idekitzea, nazio erakundetzea eta Lizarra-Garazi...................................................................9
1.5. .Frantses Estatuaren kokapena Euskal Herriari begira..................................................................................................................9
2. Lizarra-Garazitik Loiolara (2000-2008): Erresistentzia fasea........................................................................................................10
2.1. .Mugimendu politikoaren zatiketa berria eta EH Bairen eraketa...............................................................................................10
2.2. .LABen sorrera eta lehen etapa........................................................................................................................................................11
2.3. .Gazte dinamikaren baitako zatiketak............................................................................................................................................12
2.4. .Ibilmolde nazional desorekatua.....................................................................................................................................................12
2.5. .Herrigintza eta jendartearen aktibazioa....................................................................................................................................... 13
2.6. .Estatuaren posizioa..........................................................................................................................................................................14
BIGARREN ZATIA: Estrategia aldaketatik gaur arte (2009-2020)..................................................................................................... 15
1. Fase berriaren kudeaketa........................................................................................................................................................................ 15
1.1. .Prozesu politikoaren logika: Herri gisa jokatu............................................................................................................................. 15
1.2. .Gatazkaren ondorioen konponbidea: Aietetik gaur arte...........................................................................................................16
1.3. .Aitortza politiko-instituzionala: Euskal Elkargoaren sorrera..................................................................................................... 17
1.4. .Mugimendu abertzalearen indartzea eta bihurgunea................................................................................................................18
1.5. .LABen ekarpena, fase berri bat..................................................................................................................................................... 20
1.6. .Gazte mugimenduaren egoera kritikoa....................................................................................................................................... 20
1.7. .Herrigintza eta jendartearen aktibazioa.......................................................................................................................................22
1.8. .Estatuaren posizioa..........................................................................................................................................................................22
2. Ezker abertzalearen ibilmoldea.............................................................................................................................................................23
2.1. .Ziklo berriarekiko kohesio aski eza................................................................................................................................................23
2.2. .Zuzendaritzaren eztabaida.............................................................................................................................................................23
2.3. .Kultura politiko berria..................................................................................................................................................................... 24
2.4. .Mugimenduaren identitatearen galera........................................................................................................................................ 24
2.5. .Ibilmolde nazionala......................................................................................................................................................................... 24
BILANAREN ONDORIO NAGUSIAK.........................................................................................................................................................25
1. Ezker abertzalearen ibilbide orokorra..................................................................................................................................................25
2. Mugimendu abertzalea ataka berrian................................................................................................................................................. 26
3. Ipar Euskal Herria, hainbat zertzelada.................................................................................................................................................27

Ezker Abertzalearen ibilbide politikoaren bilana Ipar Euskal Herrian

Sar Hitza
Dokumentu hau ezker abertzaleak ziklo politiko berriari begira ipar Euskal Herrian abiatu duen gogoetaren baitan kokatzen da.
Azken hamarkadetan Euskal Herri osoan eraiki eta hedatu den komunitatea da gurea. ETAren bukaerak aldaketa sakona eragin
du Euskal Herrian, baita mugimenduaren barnean ere, erreferentzia hori desagertu delarik gure komunitatean eragina izan
baitu.
Gure mugimenduaren betaurrekoetatik eginen dugu bilana, jakina, testuinguruan izan diren gertaera eta mugimenduei so, baina garenetik eta egin izan dugun ekarpena kontuan hartzen duen gogoeta propio batetik. Gibelera begiratuko dugu, kontakizun
exhaustibo bat egitetik harago, etorkizunerako ondorio politiko bateratuak ateratzen saiatzeko. Izan ere, ezker abertzaleak ipar
Euskal Herriko mugimendu abertzalean eta oro har askapen prozesuaren garapenean ekarpen handia egin du eta beharrezkoa
da ibilbide horren momentu batzuetan hartu izan diren erabakiak ikuspegi kritiko nahiz eraikitzailetik aztertzea, geroari begirako norabideak trenkatzeko baliagarri izan daitezen.
Gure mugimenduaren ibilbide historikoak “geltoki” desberdinak baditu ere, bi epealdiri buruz arituko gara lan honetan: estrategia aldaketa aitzineko garaia eta estrategia aldaketa burutu ondoko aldia. Gisa horretan, bi zati izanen ditu ariketak: lehena,
Bidartetik Loiola bitartekoa (1992tik 2008 urtera arte), eta ondokoa, estrategia aldatu genuenetik gaur artekoa (2009-2020).
Errepaso hori, 1992tik aitzina kokatuko dugu, uste baitugu etapa horietako bilakaerek gaurko egunerako baliagarriak zaizkigun
eztabaidak agerian ematen dituztela.
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LEHEN ZATIA: Bidartetik Loiolara arte (1992 – 2008)
Lehen atal honetan, argiki bi garai ezberdindu daitezke: AB/Batasunaren zatiketa aitzineko garaia, eta zatiketa hori eman
ondorengoa:
•

Lehen garaiaren hastapena Bidarten burutzen diren atxiloketekin koka genezake (1992an), eta bukaera Lizarra-Garaziren
abiaburuan (1998an). Garai horretan, hainbat “intuizio” gauzatze bidean jarriko ditugu.

•

Bigarren garaia gogorragoa izanen da, nolabait, erresistentzia jarrera batean gotortzera behartuko gaituelako. Bigarren
garai honek Lizarra-Garazitik Loiolaren ondorenera arte (2008) eramaten gaitu.

1. Bidartetik Lizarra-Garazira (1992-1998): “intuizio” onen garaia
Erran bezala, garai horretan hainbat ‘intuizio’ on gauzatze bidean jarriko ditugu:

1.1. Mugimendu abertzalearen baitako zatiketak gainditu eta Abertzaleen Batasuna eraiki
1. Aitzineko fasea (80ko hamarkada) IKren sorrerak oinarri abertzalean eragingo zuen zatiketaren ondorioek markatu zuten.
Zatiketa horrek tentsio handiak eragin zituen, ezkerreko abertzaletasunaren ‘barreiatze’ bat hiru tendentzi/mugimendutan
emanez: EMA, EB eta Patxa/Oldartzen.
2. Zatiketa eta kalapita horiei buruzko atzerako begirada egitean, garaiko hautuez izaten ahal ditugun desadostasunez harago, IK eta EMAren sentsibilitateak eramandako borroka bidearen ekarpena aitortu behar dugu. Honen inguruan erran
behar da frantses Estatuari begira borroka honek arazo politikoaren existentzia azkartzeko balio izan zuela. Ondorio gisa,
ordura arte ezagutu ez zen negoziaketa fase bat idekitzera behartu zuen Paris. Izan ere, 1988an sozialistek Frantziako presidentetza eskuratu ondotik, borrokan zeuden hainbat herrirekin elkarrizketak ideki zituzten, Euskal Herrian ere negoziazio
bide bat zabalduz. IKrekin kontaktuak izan ziren eta baita mugimendu abertzaleko alderdiekin ere. 1990ean, Pierre Joxek
ipar Euskal Herri mailako Herri Elkargo baten proposamena luzatu zuen publikoki. Tokiko klase politikoak eta abertzaleek
proposamena baztertu zuten. Elkarrizketa fase honen ondotik, berriki arte ezagutu dugun egoera politiko-instituzionala
finkaturik gelditu zen: ipar Euskal Herriak ez zuen berezko koadro instituzionalik izanen. Baina lurralde antolaketari loturiko
politikek haren eremu geografikoa aintzat hartuko zuten.
3. 1992tik aitzina, mugimendu politikoen zatiketa gainditzearen beharra garbi ikusi zen. Herri Batasunarekin batera, ezker
abertzalearen Koordinaketa bat antolatzeari ekin zitzaion. Abertzaleen Batasuna koalizio elektoral gisa sortuko zen, ondotik mugimendu politiko bilakatzeko, 1996tik aitzina norabide horretan pausoak eman zirelarik. Ezker abertzaleak paper
oso aktiboa jokatu zuen desmartxa horretan, bere inbertsio politiko eta militantea apustu horren alde jarriz. Bide hori
arrakastaz jorratzeko klabea izan zen hori. 1998ko hauteskunde kantonaletan emaitza txukunak horren lekuko dira. Honela,
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aitzineko mugimenduak desagertu egingo ziren (EMA eta EB), eta ABrekin mugimendu politiko berri baten oinarri sendoak
eraikitzea lortu genuela erraten ahal da.

1.2. Ipar Euskal Herriko gazteriarekin konektatu zuen gazte mugimenduaren eraketa
4. Mugimendu abertzalearen garapenean gazte belaunaldien dinamika funtsezkoa izan da. Fase ezberdinetan hainbat belaunaldi kateatu izan dira, bakoitzak bere ekarpena eginez. 90ko hamarkada hastapenean gazte mugimenduan zatiketa zen
nagusi. Lau ziren multzo nagusiak: ETA erakundearen ingurukoa, IKri loturikoa, barnekaldean laborantzaren eta elizaren
inguruan artikulatua zen Euskaldun Gazteria eta Patxan antolatua zena, azken hau ezaugarri anarko-autonomoekin. Bere
aniztasunean, lurralde eta sektore ezberdinak aktibatzen ziren.
5. Tendentzia ezberdinen arteko zubigintzan lehen mugarria ikasleen mugimenduan eman zen, berezikiago ipar Euskal Herriko Ikasleen Elkartearen sorrerarekin. Sare zabal hartatik eta mugimendu ezberdinetako kideen arteko zubigintzatik sortu
zen Gazteriak erakundea, mugarri nagusi izan zena. Anbizio hirukoitza izan zuen: gazte mugimenduan eragingo zuen gazte
erakundea sortzea; ezkerreko abertzale mugimendua inarrosi eta abialdi berri baten ematea; nazio ikuspegia garatzea,
lehen denbora batean mugaz bi aldeetako egituren arteko harremanak lehenetsiz. Gatazka politikoaren garai hartako gordintasunak bete-betean jo zuen. Halere, errepresioak atxikimendua eta engaiamendua sustatzen “lagundu” zuen.
6. Paraleloan, barnekalde eta kostaldeko gazteen artean zegoen urruntzea/haustura gainditzeko eta gazteriari abertzaletasunerako bidea eskaintzeko Euskal Herria Zuzenean festibala sortu zen 1996an, Piztu elkartearen eskutik. Gazte andanaren
mugimendu abertzalerako sarbide bat izanen zen. Kulturgintza eta auzolanaren bidez, gazte sektore zabaletan Euskal
Herriaren eraikuntzaren ideia eta balore eraldatzaileak zabalduko zituen.

1.3. Herrigintzaren pausoak eta jendartearen aktibazioa aldarrikapen taktikoen inguruan
7.

Mugimendu abertzalearen dinamikan herrigintzak sekulako garrantzia izan du. Urte luzetan, mugimendu politikoa baino eragin
gehiago izanik, bai herri kontzientzia suspertzearen ikuspegitik (euskalgintzak eta kulturgintzak egin ekarpenak horien artean),
bai tresna zehatzak eraikitzearen perspektibatik. Hori eremu frangotan ikusten ahal da: euskara, ekonomia, sindikalgintza,
kultura, laborantza... Hor kokatzen ahal da herri dinamikaren motor nagusia. Ez da ahaztekoa, haatik, gainerako abertzaleekin
batera, ezker abertzaleko militanteek arlo eta egitura ezberdinetan arituz funtsezko papera izan zutela loratze honetan.

8. Garai horretan, masa dinamikak eta jendartearen aktibazioaren garrantziaz gogoetak egin genituen, aldarrikapen taktikoek
jendartea aktibatzeko eskaintzen zuten heldulekuari begira ondorio batzuk atereaz. Presoen aldeko borrokan, Amnistiaren
aldarria bigarren planoan utzi zen (EMAren inguruko militantziarekin tentsioak eraginez), ‘Presoak Euskal Herrira’ dinamikari heltzeko. Maila instituzionalean, Euskal Departamenduaren aldarrikapena berriz aktibatzea erabakiko zen: 1997an ABk
manifestazioa antolatuko zuen, 1999ko ‘100-en deiak’ Baionan 10.000 pertsona baino gehiago bilduko zituen bitartean.
Nahiz eta gerora ezker abertzaleak Departamenduaren aldeko dinamikari buruz ikuspegi kritikoa izan, aitortu behar da
horrek jendartea astindu ez ezik, aitortza instituzionalaren gaia agertoki politikoaren erdian kokatzeko balio izanen zuela.
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1.4. Nazio eraikuntzaren lerroaren idekitzea, nazio erakundetzea eta Lizarra-Garazi
9. Perspektiba historikoa berreskuratzea garrantzitsua zaigu. Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzaleak egiazko nazio ikuspegia eraikitzeko zailtasun itzelak izan ditu beti, egun ere badituenak. Batetik, eskema politikoaren kontzepzioaren zailtasunengatik, baina baita ipar Euskal Herriaren errealitatearen ulermenaren ikuspuntutik ere.
10. Estrategiari buruz 90eko hamarkadaren lehen erdian ezker abertzaleak Euskal Herri osoan egin gogoetaren harira, nazio
eraikuntzaren estrategiaren aldeko parioa egin zuen, jauzi kualitatiboa eginez. Gatazkaren konponbiderako eta prozesu
politikoaren garapena ulertzeko 1995eko ETAren Alternatiba Demokratikoaren proposamenak mugarri bat ezarri zuen,
Lizarra-Garaziren ernamuintzat har genezalekeelarik. Nazio eraikuntzaren kontzeptuak herrigintzari kategoria politikoa
eskaini nahi izan zion, burujabetza prozesuari begirako motor funtzioa aitortuz. Gisa berean, herrigintza nazio perspektiban finkatuz, motor hori modu indartsuagoan martxan jartzea genuen helburu. Jendartearen aktibazioan aldarrikapen
taktikoak helduleku gisa kokatu nahi izan ditugularik, nazio eraikuntza aldagai estrategiko bezala ezaugarritu izan dugu.
Azkenik, nazio eraikuntza estrategiak, historikoki izan den ‘korapilo nazionalari’ aterabidea eman nahi zion.
11. Gogoeta horren haritik, nazio erakundetzearen inguruan pausoak eman ziren, antolakunde eta tresna berriak sortuz: Batasuna, Ekin, LAB, Askatasuna eta Haika, baita prentsa proiektuak ere. Aitzinerago ikusiko dugunez, erabaki horrek, eta
gerora izan zen testuinguru politikoaren bilakaerak, bere ondorioak izanen zituzten ezker abertzalean eta mugimendu
abertzalean.
12. Lizarra-Garaziko prozesuak nazio ikuspegiari ekarpen itzela egin zion. Izan ere, ETAk irakurketa nazionala su-etenaren kokapen politikoaren erdian jarri zuen. Garai horretako testuinguruan inflexio puntu inportantea izan zen, Ipar Euskal Herrian
ere eragina izan zuelarik. IKk ere su-etena aldarrikatzea erabaki zuen, urrats hori egiteko arrazoiak eta irakurketa ETAren
berdinak izan ez baziren ere. Hego Euskal Herrian ere Lizarra-Garazik eragileen nazio ikuspegia astinduko zuen, PNVn eta
ELAn, horien artean. Ildo horretan, nazio eraikuntzaren bidean urrats deigarriak eman ziren: Udalbiltzaren sorrera, Euskararen Kontseiluaren sorrera Euskal Herri osoko estadioen ekitaldi jendetsuen ondotik...

1.5. Frantses Estatuaren kokapena Euskal Herriari begira
13. Atal honetan nazio mailako dimentsioaren garrantzia azpimarratu behar da. 1981ean Departamenduaren proposamenari
uko egin izana G.Defferre-k (Mitterand-en barne ministroa) justifikatu zuen, argudiatuz Departamendua Euskal Herria osoki
bateratzea ekar zezakeen lehen urratsa zela, bateratze hori tokiko biztanleek ez zutela sekulan onartuko erantsiz. Dena
den, frantses Estatuak ipar Euskal Herriari begira egin izan dituen kudeaketak hego Euskal Herriko egoera eta espainiar
Estatuarekiko hartu-emanen arabera gogoetatu izan ditu beti.
•

Maila horretan, frantses Estatuaren azterketan txertatua den europar ikuspegia gutxietsi du mugimendu abertzaleak.
Bereziki, F.Mitterand presidente bilakatu zenetik Espainia Europan integratzearen helburuak Madrilekiko harremana
ezaugarritu baitzuen. Honen inguruan, frantsesek zuten ikuspegia honakoa zen: Espainiak diktadura gainditua zuen,
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eta borroka armatua guztiz anakronikoa gelditzen zen. Urteetako bazterketaren ondotik, Espainiari eraikitzear zen
Europan toki bat egin behar zitzaion. Perspektiba horretan, bi data izan ziren funtsezko: 1986an Espainia merkatu komunean sartzea, eta 1992an proiekzio txukuna lortzea Europan eta nazioartean (Expo, Olinpiar Jokoak eta 1492-1992
ospakizunak). Gerora, eta gaur arte, Frantziak Espainiari begirako harremana europar eraikuntzaren arabera kokatu
izan du. Zentzu horretan, ideia gako batek lotzen ditu bi Estatuak gaurko testuinguruan: Eskoziaren erreferenduma
eta Kataluniako entseguaren ondotik, eta Brexitak suposatzen duen astinketaren testuinguruan, Europar Batasunaren
‘balkanizaziorik’ ez da emanen. Espainiaren zatiketarik ez da onartzen ahal.
14. Frantses Estatuaren kokapenean bigarren lerro bat ere erabakigarria izanen zen. 1988ko elkarrizketen ondotik finkatu posizioa ipar Euskal Herriari begira: aitortza instituzionalik ez, baina lurralde antolaketari lotuak diren politika publikoek bere
eremu geografikoa aintzat hartuko zuten, horiek koordinatzeko ildo berezi bat garatuz. Horrela sortuko ziren ‘Euskal Herria
2010’ (1992an) eta gerora, Garapen Kontseilua (1994an), Hautetsien Kontseilua (1995ean), ‘Pays Pays Basque’ eremua
(1997an) eta Hitzarmen berezia (2000an).
•

‘Euskal Herria 2010’ martxan jarri zelarik, orduko Baionako Suprefetak honakoa erranen zuen: “lurralde antolaketaren
gaietan okupatuak izanen diren bitartean bonbak ez dituzte jarriko...”. Dudarik gabe, hastapenean lerro hori ‘normalizazio’
politikorako lerro bat bezala kokatuko zuen Parisek. Mugimendu abertzaleko sektore pragmatikoa azkarki inplikatu zen.

•

Lerro honek gerora bestelako ondorioak izanen zituela aitortu behar dugu. Izan ere, zenbait eragilek politika publikoak
ipar Euskal Herri mailan gogoetatu eta kokatzearen ondorioz, lurraldetasunari begirako perspektiba aldatuko zuten,
ipar Euskal Herriari buruzko ikuspuntu berria mamitzen hasiz.

2. Lizarra-Garazitik Loiolara (2000-2008): Erresistentzia fasea
Epealdi hau Lizarra-Garaziren bukaerarekin eta ETAren su-etenaren hausturarekin hetsiko zen. Lizarra-Garaziren bukaerak ezker
abertzalean zatiketak eraginen zituen. Hego Euskal Herrian Aralar sortu bazen, Ipar Euskal Herrian ABtik atera eta Batasuna
antolatzea deliberatu genuen. Zatiketa giro horrek tentsio handiak sortu zituen eta inflexio bat ere ezarri zuen mugimenduaren
hausturan. Bilanean ondoko elementuak marraztu daitezke:

2.1. Mugimendu politikoaren zatiketa berria eta EH Bairen eraketa
15. Nazio erakundetzearen ildotik, ezker abertzaleko egituretako militante kopurua ez zen handia, baina bai ordea ideologikoki
prestatua eta diziplina handikoa. Gainera, mugimendu abertzalean erreferentzia batzuen galera gertatu zen (EMAren bukaera edota eskuinarekiko aliantzak) eta ezker abertzaleak bere posizio ideologikoa atxikitzea lortu zuen.
16. Alta, zatiketa giro horretan, ezker abertzaleak aitzindari papera bete nahi izan zuen, zeregin hori modu partekatuan garatzeko parioa egin beharrean. Aitortu behar da, horretarako gaitasun askirik eta beste sektoreen aitortzarik ere ez genuela,
hein batean sinesgarritasun maila bat galduz ordura arte ‘babestu’ gintuzten hainbat jenderen artean.
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17. Hala, auto-baieztapen etapa bat iragan zen, hauteskundeetan ere ABrekin lehian sartuz eta emaitzen arabera gure arteko
indar harremanak neurtuz. Gainera, AB eta Aralarren arteko harremanak sakondu ziren, ETAren su-etenaren eskaera izanik
ezker abertzalearekin konfrontatzeko elementu zentrala. Halaber, sigletatik harago, mugimendu abertzaleko hainbat sektore ipar Euskal Herriaren aitortza instituzionalari begira jarria zegoen, dinamika eta tresna ezberdinak tarteko. Ez ginen
horren partaide, usu kontrako posizioan ez bazen. Bere gorabehera guziekin, denborak erakutsi du bide horrek emaitzak
ekarri dituela, ezker abertzaleak berak hamarkadaren bukaeran jarrera aldatzea erabakitzeraino.
18. Bestalde, EHko Laborantza Ganbararen sorrera eta eremu horretan sortu beste zenbait dinamika begirada kritiko batetik
aztertu genituen, eraikuntza eta jendartearen astintzearen ikuspegitik suposatzen zuen pausoa gutxietsiz. Zatiketa giro horretan egin ziren urratsetan, ez genuen errealitate horrekin konektatzen jakin izan, kontuan izanik gainera, sektore horietan
ere urteetan gure borrokarekiko atxikimendua izan zuela jende askok.
19. Bilan honetan, Estatuen errepresioa ere kontuan hartzeko aldagaia da. Lizarra-Garazik ziklo berri bat idekitzen ahal zuela
oharturik, honen haustura gertatu eta, espainiar Estatuak legez kanpoko estrategiari ekin zion, gisa horretan, sortuak ziren
baldintzak ‘behin betiko’ ezerezean uzten saiatzeko. Horrek eragin zuzena izan zuen ipar Euskal Herrian ere, Batasuna eta
gazte antolakundea bertan legez kanpo ez bazeuden ere, frantses Estatuak estrategia horretan esku hartu baitzuen, gure
jarduera baldintzatuz. Gainera, zuzendaritza mailako nazio gogoeta eta ibilmoldean ere biziki kaltegarria izan zen.
20. Halere, urte horietako eboluzioa ikusirik, hamarkadaren bigarren erdian ezker abertzaleak iniziatiba politikoarekin jokatzen
asmatu zuen, ezkerreko abertzaleen arteko indarrak batzen hasteko gogoetak abiatuz eta gatazka politikoaren aterabidea
frantses Estatuari begira kokatuz. Uztaritzeko proposamenean islatu zena. Ildo horretan, hor koka daitezke 2007an EH Bairen sorrerarako egin proposamena eta gauzapena, hauteskunde legegileetan koalizio elektoral gisa aurkeztera iritsiz. Eta
baita IKko hainbat militanterekiko (Autonomia Eraiki kolektiboa) harremanen berrartzea ere. Azkenerako, EH Bairen aldeko
apustuari ekin genion, hastapen horretan alderdien arteko koalizio gisa ezaugarrituz (AB, Batasuna, EA).

2.2. LABen sorrera eta lehen etapa
21. 90eko hamarkadaren bukaeran, ipar Euskal Herriko ezker abertzaleko hainbat militante ez dira identifikatzen frantses
Estatuko sindikatuekin eta alternatiba bat sortu nahi zuten. ABren sorrerak behar hori azkartuko zuen, uste baitzuten
adostasun berri horretan ikuspegi soziala kaltetua izanen zela. Mugimendu abertzaleko beste zenbait kidek ez zuten estrategia hori egokia ikusiko, frantses sindikatuen barnetik eragin behar zela pentsatuz. Hala, toki ezberdinetan antolatua zen
langile talde batek LAB sortzeko urratsa eginen zuen, Euskal Herri mailako lehen sindikatua bilakatuz, garai hartan ELAk ez
baitzuen gisako urratsik eginen.
22. Beraz, mugimendu abertzalearen ikuspegitik urrats estrategiko bat eginen da, ordura arte erreferentzia sindikal abertzalerik ez zuten langile eta militante abertzaleek beren interesak defendatzeko tresna izanen baitzuten hortik aitzina. Lehen
urteetan bereziki, sindikatua oso ideologizatua zegoen eta hein batean, ibilmolde nazionalean oro har ezker abertzaleak
zituen ajeak berproduzitzen ziren, hego Euskal Herriko ereduak inportatuz bertako egoera berezitura.
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23. Lehen urteetan, LABek gainerateko sindikatuen erabateko bazterketa pairatu zuen, gerora ikusiko dugunez, emeki aldatzen
joan zena. Finean, mapa sindikalean beste lehiakide bat izateak ezinegona sortzen zuen horien artean eta gainera, Euskal
Herri mailako sindikatu abertzalea izanki, existitzen zen frantses Estatuko erreferentzia eta ikuspegi bakar hori zalantzan
emanen zuen proiektu bat martxan jarri zen. Sindikatuak urrats inportante batzuk egin zituen, besteren artean, Prud’Hommes-etako hauteskundeetan emaitza onak lortuz eta denborarekin hobetuz.
24. Oro har, eraikitze fase hau ez da kontraesanik gabea izan. Izan ere, mugimendu abertzalean baziren hainbat sektore LABen
garrantzia ikusten ez zutenak eta borroka zein aliantza sozialak beste parametro batzuetan kokatuko zituztenak. Gisa
berean, ezker abertzaleak ere ez zuen bere apustutzat bete-betean hartuko.
25. Azpimarratu behar da, halaber, mugimendu abertzaleko beste esparruetan ez bezala, LABen baitan ez zela zatiketarik gertatu eta bere bide propioa egiten jarraitu zuela, nahiz eta tentsio giro orokorrak eragin bat ere izan, LAB ezker abertzaleko
erakundea izanki.

2.3. Gazte dinamikaren baitako zatiketak
26. Haika gazte erakundea mugarria izan zen nazio erakundetzearen bidean. Urrats honek nazio estrategiaren gaia mahaigainean jarri bazuen ere, ondoko urteetan ez zen zinezko ibilmolde nazionalik garatuko. Hego Euskal Herrian Haikako kideen
kontrako sarekadarekin eta erakunde honen ilegalizazioarekin ideki zen ziklo errepresiboak ondorioak izan zituen ipar
Euskal Herrian ere. Espainiar Estatuaren eskutik etorriko ziren kolpe errepresiboei nazio erakunde gisa erantzuten zitzaien.
Orobat, hego Euskal Herriko jardun erdi-klandestinoak eta zuzendaritzen erorketen ondoriozko transmisioaren etenak nazio estrategia garatzeko bitarteko eraginkorrak martxan jartzea eragotzi zuten. Honengatik guziagatik, eta ezker abertzalearen estrategiak jendartean zuen atxikimendu gero eta urriagoa zela eta, ipar Euskal Herriko gazteriaren errealitatearekin
konektatzeko zailtasunak emendatzen joan ziren.
27. Haikaren eta Segiren lehen urteetan militante kopuruaren igoera eta dinamiken azkartze bat izan bazen ere, aipaturiko nazio
erakundearen hutsuneek eta bereziki AB/Batasuna eta Segi/Demoen arteko zatiketek talka konstantea eragingo zuten. Ipar Euskal
Herriko militanteen aurkako Euroaginduak ere tartean izanki, testuinguru horretan, Segiren jarduna bere siglaren goraipamenean
oinarrituko zen gehienbat. Hamarkadaren bigarren zatian, belaunaldi berri batekin berregokituko da Segi eta bertako ikuspegia
duten dinamiken aldeko parioa egitea deliberatu zen, baita ikasle borrokan eragile aktibo izateko urratsa eman ere. Batasunak
ipar Euskal Herrirako autonomia proposamena eginen duen bergaraian, Autonomia Eraikiko gazteekin elkarlanean dinamika bat
sustatzen saiatu zen. Lurra eta Etxebizitzaren dinamikak aktibazio zabalago bati ekingo zion; handik gutira, kanpaina hauen kari
gertaturiko atxiloketek eta nazio mailan abiatutako ezker abertzalearen estrategia aldaketak joera hau apaltzera eramanen zuten.
28. Hamarkada honetan, mugimendu politikoan eta gazteriaren baitako zatiketak EHZren ibilbidea ere baldintzatuko zuen.
Tresna bereganatzeko saiakerak egon ziren bi aldeetarik eta elkarlanean aritzeko zailtasun nabarmenak izan ziren. EHZ hil
ala biziko ataka batean egonen zelarik, ezker abertzaleak festibala bizirik atxikitzearen alde egin zuen argiki. Bestalde, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoko lehen gaztetxeak zaharragoak badira ere, gaztetxeen loraldia gertatuko zen hamarkada
honetan. Eskualdez eskualde bestelako besta eta aisialdi eredua praktikan jarriko zuten gazteek.
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29. Ezker abertzaleak estrategia aldaketarako lehen gogoetak idekitzen dituelarik, iragandako urteetako testuinguru aldakorra
aztertu eta Segiren baitan ipar Euskal Herriko gazteen nahi eta beharrez azterketa bat abiatu zen. Orduan ernaltzen hasi
zen ipar Euskal Herrirako gazte erakunde propioaren hipotesia.

2.4. Ibilmolde nazional desorekatua
30. Nazio erakundetzeak ez zuen ibilmolde nazional orekatua ekarriko. Irizpide nazionalak askotan EAEko errealitatearen arabera eraikiak izateaz gain, ipar Euskal Herriko errealitatearekin bat egiten ez zuten ildoak eta mezuak lantzen ziren. Aipatua
izan den bezala, horrek berebiziko arazoak sortu zituen gazte mugimenduan, baita Batasunan ere.
31. Egitura ezberdinen sorreran koadroen eskasia nabarituko zen azkarki. Militantzia eremu zabalean, ikuspegi nazionala finkatzeko ez genuen mekanismorik asmatuko (hainbat zuzendaritza gunetan hein batean bai). Ikuspegi honen eskasiarengatik,
hego Euskal Herrian ardura nazionalak zituzten gehientsuenek ez zituzten ipar Euskal Herrian betetzen ahal, bertako ardurak bikoizteaz gain, gogoeta nazionala bera kaltetuz.

2.5. Herrigintza eta jendartearen aktibazioa
32. Esan bezala, urte horietan, gure jarduera defentsiboa izan zen, eta auto-baieztapen puntu azkar baten inguruan finkatua. Nazio
erakundetzerako urratsak nazio eraikuntzaren inguruko teorizazio batetik etorri ziren. Baina gure ildo politikoa ipar Euskal Herrian behar den bezala lurreratzea ez zen erdietsi. Nazio eraikuntzaren eremuan ere ez zen funtsezko urratsik gauzatzea lortu.
33. Borroka esparruari begira ere, LABen dinamika sindikala eta borroka sozialetan izan duen parte hartzea kenduta, ez genuen gure baitarik borroka lerro indartsurik martxan jartzea lortu, nahiz eta lurra eta etxebizitzaren eremuan entseatu.
Aldiz, gure militanteak borroka dinamika zabal batzuetan ongi txertatu ziren: LEIA eta 2x2 autobidearen kontrako borrokan
barnekaldean, CADE eta AHTren kontrako borrokan kostaldean.
34. Azpimarratu behar da ‘Lurra eta etxebizitza’ ildoari buruz hartu genuen deliberoa, borroka hori ezker abertzalearen lehentasun nagusietariko gisa hartuz urteetan. Horrek esan nahi zuen esparru guziak aktibatu nahi genituela ipar Euskal Herriak
pairatzen zuen/duen problematika larri horren aitzinean gatazka piztu, indarrak aktibatu eta aterabideak proposatzeko.
Pario horren emaitzak ez ziren ezker abertzaleak esperotakoak, ez baitzen nahi bezainbesteko herri mugimendu zabal bat
garatzea lortu. Alabaina, lurra eta etxebizitzaren inguruan sortutako ildoak eztabaida bizia eragin zuen gizartean, biztanleak sentsibilizatuz eta aktibatuz, errepresioaren aurkako mobilizazio jendetsuak ere egituratuz.
35. Azkenik, Baterak antolaturiko hainbat ekimenei begira, uzkur jokatu eta ez ginen osoki parte hartzaile izan: 2006 eta 2009
urteen artean 32.000 izenpeduren bilketa, 9.000 pertsona bildu zituen Euskal Departamenduaren aldeko mobilizazioan,
Deiadar manifestazioa 2009an... Lehen aipatua izan denez, ipar Euskal Herriko sektore zabalak biltzen zituen lankidetza
espazio horretatik hanka eta erdi kanpoan ibili ginen, estrategia partekatu horrek izaten ahal zuen potentziala behar adina
neurtu gabe.
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2.6. Estatuaren posizioa
36. Euskal Herriarekiko kudeaketa parte handiz kudeaketa anti-terrorista bilakatu zen, polo anti-terroristaren polizia eta epaileen eskuetan jarririk, espainiar Estatuak idekiriko ilegalizazio ildoari segika. Ez da ahaztu behar ere, bi Estatuek 2001eko
Dorre Bikien erasoa baliatu zutela munduan gaindi ‘terrorismoaren’ kontrako aitzakian errepresioa emendatzeko. Hori dela
eta, borroka anti-terrorista delakoan erabiliko ziren baliabide errepresiboak ikaragarriak izan ziren. Espainiar eta frantses
Estatuek, ETAren azpiegituren kontra baliabide asko mobilizatuko zituzten, funtsean gure estrategia ahal bezainbat indargabetzeko.
37. Hamarkadan zehar ezker abertzalea errepresioari erantzuteko dinamika ‘itogarrian’ zebilen, hortik ezin ateraz: berrehun
bat preso zeuden frantses Estatuan, atxiloketak etengabeak, Euroaginduak... Gure indarraren zati nagusia erantzunera
begira jarria genuen, ildo politikoa garatu ezinik, beste sektore batzuk herri ikuspegiko estrategian aitzinamenduak egiten
zituzten bitartean (Demoak, Laborantza Ganbara...). Esan behar da, haatik, Estatuen erasoei erantzuteak gure komunitatea
baturik atxikitzea permititzen zuela. Denborarekin hortik ateratzeko eta bide berriak idekitzeko premiaz kontzientzia hartzen dugu. Hein handian Jon Anzaren bahiketak inflexioa ezarriko du, gertaera larri horren erantzuna soilik gure esku ezin
zela geratu barneratu genuelako. Kasu hau salatzeko dinamikan hasi ginen harreman berriak egiten eta gerora espazio
zabala sortzen balio izan zigun eskema barneratzen.
38. Bestalde, 2006an lurra eta etxebizitzaren inguruan hainbat ekintza konkretu abiatu zirenean, ezker abertzalearen egituren
kontrako errepresioa areagotuko zuen, hego Euskal Herrian eman ziren ilegalizazio neurrien sintoniari jarraikiz: Kalaka
operazioa, Batasunaren kontrako operazioa, Aurore Martinen kontrako Euroaginduaren onarpena... 2000ko hamarkadan
zehar propioki garatuko dugun ildoak frantses Estatuari ez dio Ipar Euskal Herriarekin duen arazo politikoa areagotuko.
39. Ikuspegi politiko batetik Parisek bere kudeaketa ‘pilotaje automatikoa’ pizturik gauzatuko zuen: 1992az geroztik Garapen Kontseiluaren lerroarekin ideki zuen bidea jorratzen segituko zuen, bereziki, D. De Villepin lehen ministroaren garaian
(2005–2007). Laborantza Ganbararen auzibidearen idekiera M.Alliot-Marie-ri zor diogu (barne ministroa 2007an eta justizia ministroa 2009an).
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BIGARREN ZATIA: Estrategia aldaketatik gaur arte
(2009-2020)
Askapen prozesuaren bilakaera eta posibilitateak aztertuz, eta baita testuinguru sozial, politiko eta errepresiboa kontuan hartuz, ezker abertzaleak estrategiaren aldaketarako gogoeta abiatu zuen. Aldaketa sakona izan zen, hamarkadetako estrategia
politiko-militarretik estrategia politikorako jauzia ebatzi baitzen. Alta, aldaketa hori ETA erakundearen jardueraren edo borroka
molde baten bukaera hutsera mugatzea akatsa litzateke. Euskal Herria ziklo berri batean sartzeko apustu politikoa izan zen,
hain zuzen, herri ikuspegitik burujabetzaren norabidean urrats estrukturalak emateko eta prozesu horren motorra ezkerreko
abertzale mugimendua bilakatzeko.
Beraz, atal honetan estrategia aldaketaren harira gauzatu dugun ildo politikoari eta urratsei buruzko irakurketa da proposatzen duguna.

1. Fase berriaren kudeaketa
Ipar Euskal Herrian ezagutu diren aitzinamenduei begira herrigintza eta jendartearen aktibazioak garrantzi handia izan dute.
Horien baitan kokatu da dinamika politikoaren motorra. Geroari begirako perspektibak marrazterakoan, eremu hori gure gogoeten erdigunean kokatzea garrantzitsua izanen da.
Atal ezberdinei ekin aitzin, nabarmendu behar da ipar Euskal Herriko jendartean aldaketa sozial, ekonomiko eta politikoak gertatzen ari direla. Horiek mugimendu abertzaleari eta lurralde egituratzeari loturiko dinamikek eragin badituzte, ezin dira bazter utzi
jendartearen aldaketan eragiten ari diren bestelako tendentzia demografiko, sozial eta ekonomikoak. Hein handian, azken urteetan
presente izan arren, ondoko urteetan aldaketa hauetara egokituriko estrategia eta mugimendua artikulatzen asmatu beharko dugu.

1.1. Prozesu politikoaren logika: Herri gisa jokatu
40. Ezker abertzaleak Euskal Herriaren burujabetzarako urratsak emateko indar harremanen aldaketa bultzatu du azken urteetan. Nazio ikuspegiko prozesua izanik ere, estrategia konfederalaren aldeko apustua egin dugu egungo errealitateen
araberako prozesu egituratzaileen bidez aitzinatzeko. Hala, ipar Euskal Herriak bere ibilbide propio eta emankorra egin du
azken urteetan, eta eragile eta sektore anitzen arteko prozesu partekatu bat izan bada ere, ezker abertzaleak jokatu duen
papera azpimarratu behar da lehenik. Horren baitan kokatzen da ETAren ekarpen erabakigarria ere.
41. Euskal Herria eta frantses Estatuaren arteko konfrontazioa da fase berri honetako ezaugarri nagusia. Urteetako lanari esker,
abertzaleon ideia politikoak ipar Euskal Herriko esparru zabalen agendaren erdian kokatu dira. Horien alde gehiengo sozial,
politiko eta instituzionala lerrokatzea eta Herri gisa jokatzea da gure lan eskema. Izaera estrategiko ukaezina badu ere, aliantza/
elkarlan taktikoaz mintzatzen ahal gara, abertzaletasunetik eta ezkerretik harago doana. Hots, Herri gisa oinarrizkoak eta egituratzaileak diren geltokietara iristeko konfiantzazko esparruak eraiki eta estrategia bateratuak gauzatzeari begirakoa.
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42. Prozesu politiko horrek behar duen norabidea, jarraikortasuna eta eraginkortasuna izango badu, ezkerreko mugimendu
abertzalearen motor funtzioari esker izanen da. Sigla edo erakunde bati buru hitz egitetik harago, burujabetza prozesu
osoaren ikuspegia izanen duen gogoeta bateratua, indar metaketa eta gure arteko elkarlan antolatua funtsezko osagaiak
dira. Aliantza estrategiko bati buruz ari gara, ipar Euskal Herrian ondoko urteetarako egin behar dugun ibilbide politikoa
elkarrekin bultzatu eta zeharkatzea permitituko diguna.
43. Hori guzia dela eta, segidan azalduko diren egindako urratsak edo sortzen joan zaizkigun kontraesanak, logika orokor
horren baitan ulertu behar direla deritzogu.

1.2. Gatazkaren ondorioen konponbidea: Aietetik gaur arte
44. Konponbideari begira, Aurore Martinen Euroaginduaren inguruan egindako kudeaketak garrantzia izan du ondoko etapei
begira. Bere kanporatzea saihesteko eta oro har ildo errepresiboa baldintzatzeko harresi bat eraikitzea lortu zen, hots,
indar akumulazio handi bat, ordura arte ezagutu gabekoa. Lorturiko metaketa zabalak oinarri sendoa eskaini zigun Aieteko
mugarrira iristeko eta hortik aitzinako pausoak emateko.
45. 2011n Aieten urrats historikoa ematea lortu genuen, lehenik, ordura arte ipar Euskal Herriko jendartean zegoen pertzepzioaren aldaketa bat ekartzen lagundu zuelako: gatazka ez da soilik espainiar Estatuari begirakoa, frantsesari begirakoa
ere bada. Izan ere, adierazpen horretan Paris Madrilen pare kokatuko zen konponbideari loturik eta gainera, ipar Euskal
Herriko sentsibilitate politiko guzietako ordezkarien parte hartzea izan zuen, eskema argi bat agerian emanez: Euskal
Herria, gatazka bat, bi Estatu.
46. Eraiki behar zen prozesu horretan ETAk funtsezko ekarpena egin zuen, borroka armatuaren behin betiko bukaera izanik inflexio nagusia. Erakundeak bere urratsak Estatuekin elkarrizketak ahalbidetzeko ikuspegian egiten bazituen ere, bi Estatuen
aitzinean Herri gisa ahalik eta modu zabalenean jokatzeko egoera laguntzea bazuen xedetzat. Eta hala kudeatu zuen ipar
Euskal Herriko eragileei begira ere. Anartean, ezker abertzaleak harremanak nabarmen hedatu zituen, bai Euskal Herrian,
bai frantses Estatuan, tartean maila goreneko instantzietan.
47. Esan dezagun, 2012ko Baionako Adierazpena gerora ezagutu ditugun pauso berrietarako gakoa izan zela. Herri ikuspegiko
adostasun horrek permititu du prozesuaren norabideetan lanean aritzea. Ordurako ETA eta Estatuen artean garatu behar
zen elkarrizketa bidea blokeaturik zegoen eta Estatuek apustu garbia egin zuten prozesua hondoratzeko. Elkarrizketarako
gunea aukerarik gabe utzirik, armagabetzea ere ezinezko bilakatu nahi izan zuten, inbertsio polizial eta mediatiko izugarria
eginez horretarako. Arrisku handiko egoera baten aitzinean geundela onartu behar da, Erakundea polizialki desegiteko
konbentzimendua baitzen Estatuek zutena.
48. Testuinguru hartan heldu zen Luhusoko ekimena, armagabetzeari bide emanen ziona, mugarri berri bat ezarriz konponbide
prozesuan. Urrats horrek Estatuen helburua saihestu nahi bazuen ere, gatazkaren konponbide prozesua Herri ikuspegitik
bideratzeko jokaleku berria sortu nahi zuen, armagabetzea bera gauzatzeko eta ondoko urratsen exigentzia emendatzeko.
Eta baita familia politiko ezberdineko militante abertzaleen engaiamenduaren bidez, urtetako urrunketa eta zatiketatik
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hurbilpenerako urrats sendo bat emateko ere. Aitortu behar da militante horien eta baita ezker abertzalearen gogo nahiz
engaiamendua iraganeko zauriak hetsi eta bide berri bati ekiten hasteko.
•

Herriarekiko eta ezker abertzalearekiko konfiantza osoarekin egin zen urrats hori. Erran nahi baita, bere horretan ez
zuela bermerik ziurtaturik edota ondoko urteetan etorri diren pausoen diseinu politikorik ere. ETAk Herriaren esku utzi
zituen armak, baina garrantzitsuena dena, Herriaren esku utzi zuen prozesuaren ardura.

49. Geroztik, ipar Euskal Herriko gehiengo sozial, politiko eta instituzionala bereziki euskal preso politikoen egoerari aterabidea
ematearen aldeko bidean murgildua da esparru guziak astinduz (mobilizazioa, instituzionala, diplomatikoa...). 2018an ETA
desegin zen urtean ideki ziren Euskal Herriko ordezkaritzaren eta frantses Gobernuaren arteko elkarrizketak. Aterabidea
lortzeko ibilbide bat eraikitzen hasi zen, lorpen nagusi hauek utziz:
•

Aldebiko elkarrizketa gunea zabaltzea Euskal Herria-Estatua eskeman. (ETA-Estatuak eskeman lortu ez zena)

•

Kolektiboaren aitortza politikoa, prozesu horretan bere oniritzia baldintza izanik.

50. Hamarkadetan ez bezala, dispertsioari amaiera emateko urratsak eman ziren gizonezko presoak hurbildurik, eta bestelako
neurriak ere harturik (DPS, hainbat askatasun...). Gerora prozesu horrek gorabeherak ezagutu ditu, blokeo egoerak tartean.
Izan ere, Estatuak ez du inoiz borondaterik izan konponbiderako (ez armagabetzearekin, ez presoen gaiarekin). Euskal
Herritik eraman den borroka zabala izan da urrats horiek egitera behartu dituena. Horrek argiki erakusten digu Estatua
mugiarazteko bidea zein den. Eta horregatik, garrantzitsua da konponbide dinamikan lortu denari haragoko dimentsioa
ematea, dinamika horrek prozesu politiko orokor bat elikatu eta gorpuzten laguntzen baitu, hots, Euskal Herriaren erabaki
ahalmenari loturikoa dena.

1.3. Aitortza politiko-instituzionala: Euskal Elkargoaren sorrera
51. Konponbide prozesuan jendarte zibil antolatuak (erakunde ezberdinak: elkarte, sindikatu...), herritarrek eta instituzioek
hiruki bat osatu badute, beste pauso deigarri bat Baterak eman zuen Lurralde Kolektibitatearen aldeko kanpainaren denboran. Kanpaina horren baitan, 2013an hiru esparru bateratuko zituen ‘Koordinazioa’ sortuko zen, herri mugimendu eta
entitate instituzionalez osatua: Batera, Garapen Kontseilua eta Merkataritza eta Industria Ganbara. Gune horrek herritarrak
karrikan mobilizatuko zituen, 2013ko ekainean antolatu zen manifestazioarekin. Beraz, aitortza instituzionalaren eremuan
Lurralde Kolektibitatearen aldeko Herri ikuspegiko akordio hori nabarmendu behar dugu lehenik.
52. Bateraren ekarpen politikoa garrantzitsua izan dela aitortu behar dugu. Ipar Euskal Herriaren geroari begira funtsezkoak
diren oinarrizko adostasun puntuak finkatu dituelako: euskararen ofizialtasunaren, laborantza ganbararen eta aitortza instituzionalaren alde. Hortaz, elementu gako bat ondorioztatu behar da: aktibazioa kontzientzia politikoaren aldaketaren
oinarria da. Departamenduarekin hasi dinamikak jakin izan du aldarrikapenaren edukia egokitzen, hain zuzen, frantses
administrazio kategoria ‘arruntetik’ ipar Euskal Herriarentzat estatus berezi baten koadroa eskatzeraino. Azken urteetan
eztabaida instituzionala azkartu delarik, erakutsi den adostasuna funtsezkoa izan da posizio sendo bat adierazteko Parisen
14
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aitzinean. Baterak Euskal Elkargoaren alde egiteak urrats inportantea suposatu du zentzu horretan. Horri esker, posizio
bateratua mantendu da, gakoa izan den hautetsien jarrera finkatuz.
53. Euskal Elkargoari dagokionean, berretsi dezagun lurraldetasuna finkatzeari begira suposatu duen urratsa. Lurralde Kolektibitatearen aldarrikapena atxikitzen ahal genuen, ideologikoki bere logika osoarekin. Alta, gogoratu behar da, ipar Euskal
Herria egiazko aitortza koadrorik gabe gelditzea gerta zitekeela. Bestetik, Notre legeak herri elkargoen eremuak aldatzea
suposatu du. Horri begira, ACBAn hego Landesetako Seignanx elkargoko herri bat batzuk sartzeko arriskuan egon ginen.
Hori gertatu balitz, geroan lurraldetasunaren aitortza finkatzeko aukerak arrunt konplikatuagoak bilakatuko ziren. Euskal
Elkargoaren sorrerak burujabetza prozesuan agertoki berrietara jauzi egiteko ateak zabalik ematen ditu. Gure estrategiak
hori bultzatu eta azkartu behar du.
54. Azkenik, ezker abertzaleak atal honetan ere egin ekarpena lehen lerrora ekarri behar da. Aipatu izan denez, kasik hamarkada oso bat dinamika honetatik ‘kanpo’ aritu ondotik, erabaki argi bat hartu baitzen instituzionalizazio prozesuan inplikatzeko eta beste eragileekin batera adostasuneko bidea egiteko. Ildo horretan, sinesgarritasuna irabazi du ezker abertzaleak.

1.4. Mugimendu abertzalearen indartzea eta bihurgunea
55. Azken urteetako bilanak EH Baik ordezkatzen duen ezkerreko mugimendu politikoaren potentzialitatea agerian utzi duela
deritzogu. Lehenik eta behin, ezkerreko militantzia abertzalea bere baitan antolatzeko dituen aukerei begira. Adibide gisa,
2012an antolatuko zen inkestak EH Baik duen militanteen saretzeko aukera agerian utziko zuen. Gogoratzeko: 3.000 inkesta banatuko ziren eskuz-esku, eta 1.500 militantek bete eta itzuli zuten. Beraz, egun duena baino askoz oinarri militante
zabalagoa izateko baldintzak izan badituela esan dezakegu.
56. Bestalde, arlo elektoral zein instituzionalean eratzen ahal duen indarraren perspektibatik. Hauteskunde ezberdinetan izan ditugun emaitzen bilakaera EH Bairen potentzialitatearen elementu deigarria da. Arrakasta elektoral honen kronika begiraturik:
•

2012an jada pausu inportantea finkatu zen, hauteskundeen emaitzei begira, ezkerreko abertzaletasunaren bozka ‘gakoa’ dela erakutsiz.

•

2014ko herriko bozetan gure bozken eragina berretsiko zen. Azpimarratu behar da hauteskunde horien garrantzia,
egoera politikoaren blokeoan eragin handia izan zuten elementu batzuk agertokitik kendu zirelarik: J.Grenet (Baiona),
J.Espilondo (Angelu), D.Borotra (Biarritz) edota M.Alliot-Marie (D.Lohitzune).

•

2015eko kantonamenduko bozetan emaitza deigarriak lortuko ditu EH Baik, hainbat kantomendutan lehen itzulian
indar bozkatuena bilakatuz.

•

2020ko herriko bozek berretsiko dute arrakasta, poderea hartzeari begira urrats berri bat suposatu dutelako. Hainbat
herriren gidaritza atxiki/irabazi dugu, eta Euskal Elkargoan posizioa indartu egin da, lehendakaritza hartzeko aukerak
ere mahai gaineratuz.
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57. Azken bozek ezkerreko mugimendu abertzalearen indartzea eta posizionamendu ona agertu badute, aldiz, barne kohesiorik gabe eta kalapiten artean iragan dira, bereziki Baionako bigarren itzulian eta lehendakaritza hautatzeko fasean.
Ibilmolde desegokien eztabaidaz harago, esan daiteke arazo horiek fase politiko berriaren gaineko irakurketarekin dutela
zerikusia. Erabaki garrantzitsuak hartzeko tenorean ikuspegi ezberdinak azaleratu dira, berez txarra ez dena, baina mesfidantza giro batean, mugimenduaren kohesioa are gehiago kaltetu dute, ezaguturiko indartze politikoa hein batean estaliz.
Funtsean, ondoko urteetako aliantza politikari eta honen irismenari buruz ez da gogoeta aski sakonik egin, ez ezker abertzalean, ez EH Bain berean. Halako momentuan hartzen den erabaki batek, aipatu dugun prozesuaren izaerari eta eramaten
dugu estrategiari bete-betean eragin diezaieke.
58. 2019an iragan zen G7 gailurrak ere irakaspenak eskaini behar dizkigu. Euskal Herriari inposaturiko gertaera horrek gure
herriaren egoera berriaren analisian, jorratu beharreko ildoan eta aliantzetan bat ez datozen ikuspegiak azalarazi zituen
mugimendu abertzalearen baitan. Ezker abertzaleak erantzukizunez jokatu zuen, (ipar) Euskal Herriko fase politiko berria,
erronkak eta ordura arte garaturiko elkarlan esparruak bereziki kontuan hartuz. Era berean, kontragailurreko antolakuntzan
konfiantzazko harremanak josi genituen frantses ezkerraren sektore batzuekin. Alta, beste hainbatek, beste motako ildo
eta aliantzak lehenestearen alde egin zuten, ildoen arteko talka eta konpondua ez den egiturazko arazoa agerian emanez.
59. Emaitza eta ordezkaritza instituzionaletik harago, indartze tendentzia horrek erakusten du ezkerreko abertzaleen ideiak
ipar Euskal Herriko jendartearen baitan errotzen ari direla eta mugimendu abertzalea aktore erabakigarria bilakatzen joan
dela panorama sozial eta politikoan. Jada, abertzale izatea ez da oinarri ideologiko zorrotzen baitara mugatzen. Ipar Euskal
Herriko aitzinamenduen motorra herrigintza eta jendartearen aktibazioa izanik, EH Bairen aukerak eta potentzialitateak
biderkatu egiten dira. Ildo horretan garatu diren ekimenak ez dira EH Bairen izenean edo etiketapean eraman. Baina ideien
hegemoniaren ikuspuntu batetik defendatzen duen proiektu ezkertiar eta abertzalearekin bat datozelako politikoki kapitalizatzeko aukerak emendatu dira. Emaitza elektoralak horren adierazle dira. Bistan denez, lokal mailan militanteek urteetan
egindako lanari eta kanpaina elektoralen kudeaketari ere lotua da. Baina funtsean, babes hori, oro har ipar Euskal Herrian
sortu den dinamikaren kapitalizazioan oinarritu da.
60. EH Bairen ibilbidean ezker abertzaleak bere ezintasunak eta sarri pettoak egin baditu ere, ukaezina da egin duen ekarpena
eta ahalegina. Hastapeneko sorreran ez ezik, gerora ere egin den inbertsio politiko, militante eta ekonomikoa horren isla
dira. Alta, oraindik ez dugu lortu Sorturen ekarpena eta funtzioa behar bezala definitzen eta bultzada politiko/organizatiboa gauzatzen. Gure oinarri militante/soziala apustu horren alde ez inplikatzea horren seinale izan daiteke.
61. Mugimendu abertzalea askotarikoa da eta azken urteetan norabide batean bultza egin badugu ere, gaur gaurkoz ez da konfluentzia askirik lortu Herri gisa ditugun desafioei estrategia komun baten bidez ekiteko. Lerro hauetan, EHko Laborantza
Ganbararen aldeko dinamikan diren sektoreek eta Robles Aranguiz eta Biziren inguruan artikulatu izan den sentsibilitateak
2000ko hamarkadatik baina azken urteetan ere herriaren aktibazioaren eta eraikuntzaren ikuspegitik egin ekarpena aitortu behar da. Aipatua izan denez, bereziki konponbide prozesuaren atalean hurbilpen eta elkarlan sakon bat gauzatu da,
bide emankorra garatzea permititu duena. Urrats horiek, mugimendu abertzalearen baitako sentsibilitateen berbateratze
eta fase berriaren aldeko aliantza eta engaiamendu berria ekartzen ahal dute. Aitzitik, berdenboran, sektore horiek beren
bide eta espazio propioa elikatzen segitzen dute, usu gogoetak beste indarrekin partekatzeko edo batera ekiteko boron16
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daterik agertu gabe. Beraz, bide garrantzitsu bat hasia den arren, oraindik orain ez dago argi ondoko urteetan mugimendu
abertzalearen baitan eraiki beharko den aliantza estrategikoan sektore guziek izanen duten prestutasuna norainokoa den.

1.5. LABen ekarpena, fase berri bat
62. Ipar Euskal Herriko panorama sindikalean abertzaletasunetik bere tokia lortzen eta langileei borroka eskaintza hedatzen
joan den berdenboran, fase politikoaren aldaketarekin batera LABek prozesu horri begirako ekarpena finkatzeari ekin zion.
Horren baitan koka daiteke 2012an ‘Bertan erabaki’ kanpainarekin idekitako ildoa. Gune sozio-ekonomiko eta negoziazio
eremu propioen aldarrikapenei bide emanez, ipar Euskal Herriarentzat estrategia egituratzailea proposatuko du, tartean
elkargo baten sorreraren aldeko borrokan inplikatuz.
63. Bestalde, sindikatuarekiko babesa emendatuko da azken urteetan, hauteskunde ezberdinek argiki erakusten dutenez. Funtzio publikora jauzi egin du emaitza garrantzitsuak lortuz, baina oraindik leku guzietan presentatzeko ezintasunekin. Horrek
erakusten du oinarri abertzaleetan LABek duen garrantzia ez dela barneratua, noiz eta negoziazio eremu propio baten
aldarrikapenak langileen interesekin guztiz konekta dezakeen, erabakitzeko ahalmenaren aldarriari hauspoa emateko.
64. Urteen poderioz, gainerateko sindikatuen bazterketa jarrera hein handian aldatu da, batez ere LABek bere lekua egitea
lortu duelako. Ildo horretan, elkarlanerako etengabe izan duen jarrera eraikitzailea nabarmendu behar da, Paris eta Pauetik
erabakitzen diren mobilizazio dinamiketan parte hartuz, nahiz eta erabakiguneetan izateko paradarik ez ukan. Halaber,
azpimarragarria da azken bost urteetan CGTrekin egin duen bidea eta 2019 eta 2020ko maiatzaren batean lan eskema
berri baterantz egindako jauzia.
65. Aliantzen ikuspegi batetik, ezkerreko hainbat sektore abertzalerekin estrategia partekatuak eramateko zailtasunek hor
jarraitzen dute. Bereziki Robles Aranguiz, Bizi edota Alda talde sortu berriak ordezkatzen duten eremuaz ari gara. Azken
urteetan prozesu politikoan eta gatazkaren konponbidean funtsezko aliantza/elkarlan dinamika sortu bada, gaur gaurkoz
eremu sozialari begira eremu horrek nagusiki bere bide propioa sakontzea deliberatzen duela esan daiteke. Aitzinera begira
gai inportantea izanen da, ezker abertzaleak proposatu beharreko aliantzen irismenari zuzenean eragiten diolako.
66. Ezker abertzaleko sindikatuaren ekarpenari mugimenduak berak ez dio behar besteko dimentsiorik eman, eta ezta sindikatuak garai politiko berri honetan betetzen duen funtzioari ere. Burujabetzaren bidean egiturazko aldaketak ekar ditzakeen
aukera gure aitzinean da, baldin eta estrategia orokorrean atal sozio-ekonomikoa integratu eta LAB lehentasunezko subjektutzat hartzen dugun. Hori bereziki bada ezker abertzaleak duen ardura politikoa, orain arte bere gain hartu ez duena.

1.6. Gazte mugimenduaren egoera kritikoa
67. Aitzineko etaparen ondotik, eta fase berriaren perspektiban, gazte ezkertiar eta abertzaleak antolakunde batean biltzeko
xede argiaren sortu zen Aitzina, belaunaldi berrientzat ilusio iturri izan zena. Ziklo politiko berriaren hastapenetako urteen
noraezak eta nazio askapen mugimenduaren krisiak bete-betean harrapatu zituen antolakunde berriko kideak. Esan daite17
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ke, askapen prozesuarentzat estrategikoa izanik, estrategia aldaketarekin belaunaldi berrientzat fase politiko honetan egin
behar den eskaintza ez zela behar bezainbat gogoetatu mugimenduan.
68. Aitzinak lehen urte dinamikoak izan zituen. Aldiz, urtez urte militantzia gero eta eskualde gutiagotan antolatua izateak gazteen engaiamendurako eremu naturalen falta eta batez ere, barnekaldeko errealitateak antolakundearen jardun poltikoan
islatzeko ezintasuna ekarriko zuen. Halere, bere ibilbidean zehar saiakera ugari egin dira fase honetan gazte borrokak behar
zuen militantzia eredua berrasmatzeko.
69. Zazpi urteko ibilbidean zehar, gazte esparruan indar metaketarako espazio berriak sortzeko urratsak egin izan ditu gazte
antolakundeak. Hastapen batean, EHZ, Euskaldun Gazteria eta Azia elkartearekin gazte frente baten inguruko solasak izan
ziren. G7 gailurra Biarritzen antolatzearen aurkako gazte haserrea bideratzeko helburu zuen Oldartu gazte kolektiboa bultzatzaile izan zen Aitzina. Gazte esparruaz harago, hainbat elkargunetan parte hartu izan du, eragile ugarirekin harremanak
eta elkarlana sustatuz.
70. Gaztetxeetan edota EHZ bezalako tresnen funtzioen berrikuspenean, berritzean eta gazteria zabalarengana hurbiltzeko
lanetan motorra izaterik ez du lortu Aitzinak, nahiz eta aktiboki parte hartu. EHZk etengabeko erreferentzia galera ezagutu
du, kopuru handian gure giro politikokoak ez diren ipar Euskal Herriko eta Frantziako gazte eta ez hain gazteak sentsibilizatzeko eta aktibatzeko zuen/duen funtzioa betetzeko zailtasunak izateraino. Era berean, gazte borroka sektorialak
Aitzinaren baitan garatu behar zirela ulerturik, ez da gai hauen inguruan gazte mugimendurik sortzeko gaitasunik erakutsi.
Etxepare Lizeoan epe laburreko dinamikak pizteko gaitasuna izanagatik, beste ikastetxeetako ikasleekin abantzu ez da
harremanik izan.
71. Hamarkada honi so egitean, akordio zabalen, ezberdinen arteko elkarlanaren eta herritarren, eragileen eta hautetsien
mobilizazioen artikulazioan oinarrituriko lorpenek ez dute islarik izan gazte mailan. Ez da gazte problematikei erantzuteko
indar metakerik gauzatu, orokorrean gazteak ez dira aipaturiko hainbat prozesuren parte sentitu eta ez dute lorpenen
irismen historikoa barneratu. Urrats taktiko hauek guziak eta aliantzen jokoa arrotz gelditu zaizkie aitzineko faseko borroka
epika idealizatzeko joera izan zezaketenei. Aitzinak ez du bete mugimendu abertzalearen eta euskal gazteriaren arteko
zubi lana egiteko zuen funtzioa.
72. Ezker abertzaleak ikuspegi kritikoz begiratu behar dio gazte mugimenduak azken urteetan izan duen gainbehera saihesteko zegokion ardura bete ez izanari. Bereziki, estrategia aldaketaren biharamunean, eta borroka armatuaren bukaeraren
ondotik, borroka bide berrien aktibazioaren inguruan lanketa berezirik egin ez izana hutsegitea izan da. Horrek ondorio
inportanteak izan ditu gazte mugimenduaren kokapenari begira. Belaunaldi berriak askapen borrokara lotzea eta egin
behar dugun ibilbidean aktore zuzenak bilakatzea erantzukizun kolektiboa da. Egun, noraeza eta dispertsio garrantzitsua
gertatzen da gazteriaren baitan, baina gazteria ezkertiar eta abertzale aktiboa izan badago. Aitzinera begira gogoeta horri
behar duen arreta jarri beharko zaio, luze gabe.
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1.7. Herrigintza eta jendartearen aktibazioa
73. Aitzineko puntuetan jendartearen aktibazioa funtsezko elementu gisa azaltzen joan da. Ildo horretan, herrigintzan egiten
den xinaurri lanak egunerokoan duen eraginak jendartearen pertzepzio eta jarrera aldaketetan ondorio sakonak izan ditu:
ikastolak, laborantza ekologikoaren sare zabala, Euskoa bezalako ekimenen garrantzia... Dinamika horien guzien bidez sortu diren tresna praktikoek gure herriaren egituratzea trinkotzen dute. Sistemak krisi sakona bizitzen duen unean, ezkerreko
mugimendu abertzalea alternatiben eraikuntzan erreferentea bilakatzen joan da, hegemoniaren borrokan posizio indartsu
bat irabaziz Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoan.
74. Ezker abertzaleak, haatik, arazoak izan ditu herrigintzari loturiko dinamika horiek edo beste berri batzuei behar duten dimentsio eta bultzada emateko. Hemen aitortu beharrekoa da gure oinarri militante eta sozialaren eguneroko lan hori, sare
eta eremu ezberdin horietan aktiboki lanean ari dena. Afera da fase berrian nola lortzen dugun arlo ezberdinen erronkak
kokatzea eta aitzin pauso berriak ematea burujabetzaren norabide berean. Mugimendu abertzaleak lortu beharko du militante horiek bere gogoetetan integratzen, denok elkarrekin norabide bera elika dezagun.

1.8. Estatuaren posizioa
75. Dudarik gabe, frantses Estatuak ezker abertzalearen estrategia aldaketa aktatua du. Oroituko dugunez, J.M. Ayrault lehen
ministro zelarik, Luhosoko ekimenaren ondotik (2017ko otsailean) egin zituen adierazpenetan aitortza instituzionala eta
konponbidearen arteko lotura zuzena egin zuen. Perspektiba honetan, lehen aitortza maila bat eskuratzeak Aieteren kapitalizazio urrats inportantea suposatu du ipar Euskal Herriarentzat.
76. Frantses Estatuak ez du Euskal Herriaren aitortzan eta bestelako demanden aitzineko borondate politikorik. Urteotan gai
batzuetan mugitu bada, Euskal Herrian artikulatzea lortu dugun indarrari esker izan da. Fase berri honetan Estatuaren
itxitasuna emendatuko dela pentsa daiteke, gure prozesuan aitzinatu ahala, burujabetzarako aukerak biderkatzen direla
jakitun. Alta, Euskal Herriak orain arteko determinazioa atxikitzeko gaitasuna badu, konfrontazio politikoa ere emendatu
eginen da, Estatuarekiko arrakala handituz eta bertako erabaki ahalmenaren aldeko kontzientzia areagotuz.
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2. Ezker abertzalearen ibilmoldea
2.1. Ziklo berriarekiko kohesio aski eza
77. Abian jarri dugun gogoeta honen iturburuan ezker abertzalearen barne kohesio eza kokatu dugu. Honi buruz ari garelarik,
hamarkadak iraun duen estrategia batetik beste baterako jauzia egiteak aldaketa izugarria ekarri du Euskal Herrian. Testuinguru, sozial, ekonomiko, politiko edota nazioarte mailakoak ere aldaketa horien osagai dira. Egoera fite mugitzen den
honetan, ezker abertzaleak ez du bere militanteekin behar den pausaz hartu aldaketa horiek guziek ekartzen eta ekarri
behar dutena.
78. Hala, iragan urteetako bilakaeraren irakurketak bateratzeko eta kolektiboki barneratzeko ezintasunak izan ditugu. Arrazoi
horregatik ari gara ere bilanaren ariketa hau burutzen, modu kolektiboan ondorioak ateratzeko. Bestetik, ziklo berriaz
eta ondoko urteei begira egin beharreko urratsez ez dugu behar adina eztabaidatu, gako diren hainbat gairen inguruan
bereziki. Eta fase berri batean murgildurik gaudenez, gai horiek ezinbestean erabakiak hartzea galdezkatzen gaituzte,
gehienetan behar den antizipaziorik gabe eta epe laburretan.

2.2. Zuzendaritzaren eztabaida
79. Azken urteetan agerian eman den eztabaidagaia izan da honakoa eta berriz aitortu behar da, honen inguruan behar zen
gogoetarik ez dela eramana izan. Hamarkadetan egokipenak izan badira ere, zuzendaritza ikuspegia estrategia baten
arabera eraiki izan dugu eta ziklo berri batean sarturik, garai berriak dituen erronken mesedetan egokitu beharko litzateke
orain. Ez dugu egin eta horrek abian den prozesu politikoari eta mugimendu abertzaleari berari kalte baizik ez dio egiten
ahal. Baieztatu daiteke, kohesio ezaren arrazoinen artean gai hau ere klabea dela, gidaritza erreferente argirik gabe noraeza elikatzen delako.
80. Bigarren zatiaren hastapenean prozesuaren logika aipatua izan da eta zuzendaritza ikuspegia eta eredua ere horren mesedetara kokatu beharko dira, gaur arteko ereduak gaindituz. Esan daiteke, urte hauetan urratsak ere egin direla, bereziki
beste sektoreekin partekatzen ari garen bideak hala eskatu baitu. Hor koka daitezke konponbide ildoa eta instituzionalizazio prozesua. Aldiz, horiek ez dira etorri mugimenduan modu kolektiboan egin gogoeta orokor batetik.
81. Anartean, beste hainbat eremuk eskatzen zuten kudeaketa egiteko zuzendaritza gaitasunik ez dela izan baieztatzen ahal
da ere: gazte mugimenduari loturik, sindikalismoari begira, euskararen arloan...
82. Beraz, aitzina begirako gai garrantzitsu eta gakoetariko honen inguruko aitzinapausoak egin beharko dira luze gabe. Ezker
abertzaleak badu horretan ekarpena egiteko ardura, baina mugimendu abertzalearen baitan trenkatu beharko da ziklo
berriari begirako gidaritza eredu berria, Herri prozesuaren kudeaketa eta ezkerreko abertzaletasunaren motor funtzioa
ardatz hartuko dituena.
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2.3. Kultura politiko berria
83. Estrategia aldaketarekin, kultura politiko berriaren kontzeptua maiz idatzi izan dugu. Izan ere, fase politiko honek ezaugarri
berriak dituen heinean, militantzia aitzina eramateko manerak ere horren araberan egokitu behar dira. Militante ez gutik
barneratu dute eta estilo ezberdin bat ikusi ahal izan da hainbat dinamiketan. Bozei begira herrietan egin lanean edota
konponbide prozesuan beste sektoreekin lan egiterakoan, adibidez. Aldiz, ezker abertzaleko militanteok eta gure oinarriak
oraindik gaurko egoerarekin bat ez datozen iraganeko hainbat aje ditugu. Horiek gainditzeko ziklo berriaren eztabaidan
murgiltzen garenean mintzatu beharko gara.

2.4. Mugimenduaren identitatearen galera
84. Azken urteetan mugimendu edo komunitate gisa ahuldu egin gara. Arrazoi ezberdinak egon daitezke, tartean ilegalizazio
prozesu luzearen eragina. Ez da ahaztekoa estrategia aldaketa testuinguru horretan eman zela, positiboki ikusiz, estrategia
hori gainditzea permititu digu, baina ezkorki begiratuz, fase berriari ekiteko baldintzak ez ziren egokienak.
85. Ezker abertzaleak hainbat saiakera egin ditu militantziarekin eta oinarri sozialarekin erronkak partekatzeko, baina erregularki elikatzeko eta apustu ezberdinetan saretzeko zailtasunak agerikoak izan dira. Gogoetak ere egin ditugu, ondotik behar
zuten segidarik eman gabe. Gaur egitura mailako ahulezia handia da, baita EH Bain berean ere.
86. Ildo horretan, azken urteetan gazte belaunaldi berriak ezker abertzalearekin identifikatu eta militantzia egituratuan inplikatzerik ez da lortu. Gazte erakundeaz egin bilanean jasoa bada ere, mugimendu politikoarekiko lotura egitea ez da lortu
eta egun, koadro gazteen eskasia problematikoa bilakatzen ari da.
87. Egin ditugun aldaketa sakonek galdera bat ere pausatzen dute: ETArik gabeko fase honetan zein da ezker abertzalearen
identitatea? Baliteke egoera berriak militantziaren luze zabalean halako noraeza bat eragin eta komunitate sentimendu
hori kaltetu izana. Besteak beste, gure aldarriak egoera berrira egokitzeak (presoen gaia har genezake) atxikimendu maila
apaldu du. Geroari begira, komunitate bateko kide izan eta askapen borrokaren aldi berri honetan inplikatzeko gai garrantzitsua dugu hau.

2.5. Ibilmolde nazionala
88. Nazio erakundetzearen bultzadatik (Lizarra-Garazi eta biharamunak) hainbat tresnek bide emankorra egin dute, LAB eta
proiektu komunikatiboa tartean. Aldiz, egiazko ibilmolde nazionalik ez da finkatzerik lortu, nazio mailako lan eskema bera
ez dugulako. Hein handian nazio eraikuntzaren lerroa agertokitik kanpo egotea hortik ere ulertzen ahal da. Hor koka daiteke
egun EH Bai eta EH Bilduren arteko aliantza estrategikoan urrats nabarmenik egin ez izana. Gogoeta hau funtsezkoa da,
fase politiko berrian estrategia konfederalak nazio egituratze prozesua baitu helburu eta prozesu hori termino horietan
gidatzeko nazio mailako ibilmolde egokia asmatzea funtsezkoa delako.
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BILANAREN ONDORIO NAGUSIAK
Azken hamarkadetako bilana egiteak garrantzia berezia hartzen du bizi dugun testuinguru sozial eta politikoan. Euskal Herriak eta
bere baitan ezker abertzaleak urteetan eramandako borrokari esker, fase politiko berri batean sartuak gira. Ipar Euskal Herrian herri
ikuspegitik urrats azpimarragarriak egin dira (aitortzan eta egituratze instituzionalean, abertzaletasunearen hedapenean eta, herri
agenda baten baitan, ezberdinen arteko harreman politikoetan) eta honek guztiak jauzi politiko berriak emateko posibilitateak
ideki ditu. Alta, egoera berriak sortu ahala, estrategian eta eginmoldeetan agorpen zantzuak ere agertzen joan dira, zalantzarik
gabe etorkizunera begira eraberritze ikuspegian jarri beharko ditugunak. Horregatik da inportantea egoera berria barneratzea eta
iraganetik ondorioak ateratzea, etorkizunerako egin behar dugun jauziari begira iniziatiba politiko berri bat martxan jartzeko.

1. Ezker Abertzalearen ibilbide orokorra
89. ETAren sorrerarekin eta errefuxiatuen komunitatearekin, Ipar Euskal Herrian proiektu abertzaleak bultzada azkarra ezagutu
zuen, nahiz eta orduko hartan ezker abertzaleak oraindik ez zuen eskaintza politiko bereziturik Ipar Euskal Herriarentzat.
90. Denborarekin, eta tartean 90eko hamarkadatik goiti, ezker abertzalea emeki Ipar Euskal Herriarentzat estrategia bat
gorpuzten joan da, bertako errealitateari egokituriko ildo politiko berezituarekin. Beti nazio ikuspegia atxikiz osatzen joan
da Ipar Euskal Herriarendako proiektu hori, prozesua gorabeheratsua izan bada ere. Horretaz ikasiz, estrategia konfederala
Euskal Herriaren egituratze prozesuan txertatzen asmatzea gakoetarikoa izanen da.
91. Ezker abertzaleak ekarpena egin du bai ezkerreko mugimendu abertzalea berrosatzeko ahalegin ezberdinetan bai prozesu politikoan. Aitortu behar da ibilbide horretan zehar huts egiteak egin dituela, baina bilakaerak erakusten du iniziatibaz
beteriko bidea izan dela mugimendu abertzaleko familia politiko ezberdinak elkarrekin aritzeko bokazioarekin arituz.
92. Gatazka politikoaren ondorioz, Estatuen errepresio estrategiak zuzenean eragin du eta horrek ere baldintzatu du ildo
politiko jarraitu bat garatu eta indarrak horretan zentratzea. Halere, egoera horretan ekimen politiko berriak abian jartzea
lortu du, gerora gatazkaren ondorioen konponbide dinamikarako funtsezkoak izan direnak.
93. Ondorioz, Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzalearentzat eta gainerateko sektore politikoentzat ere, saihestezinezko
aktore politiko bilakatzen joan da, Frantses Estatuarentzat bezala, honi begirako ildoa finkatzen joan den heinean. Horregatik ere inportantea izanen da bere ekarpenaren segida zein izanen den ebaztea.
94. Ibilbide luze horretan bere nortasun eta komunitate propioa eraiki du Ipar Euskal Herrian. Alta, ezin da Hego Euskal Herriarekin berdintzerik egin. Etorkizunean ere ezingo zaio erantzun bera eman, ibilbideak eta errealitateak ezberdinak direlako.
95. Estrategia aldaketarekin eta ekimen politikoekin Ipar Euskal Herriko panoraman eragiteko gaitasuna handitu badu ere,
barne mailan ahultze prozesu bat gertatu da azken urteetan. Prozesuaren mesedetan harturiko barne mailako hainbat
erabakik eta oinarriarekiko lanari aski arretarik ez jarri izanak ondorioak izan ditu prozesu politikoaren barneratzean, baina
baita mugimenduarekiko konfiantzan eta atxikimenduan ere.
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96. Edonola ere, ezker abertzalea ekarpen humano, ekonomiko zein politiko garrantzitsua egitera iritsi da proiektu ezberdinetan, ikastoletan, hedabideetan, gazterian, arduretan, herriko etxeetan... Militantziak eta oinarri sozialak egin lana eta
borroka lehen lerroan jarri behar dira. Indar hori nahi beste saretzeko aski gaitasunik izan ez bada ere, geroari begirako
apustuan zutabe izanen da.

2. Mugimendu abertzalea ataka berrian
97. Epealdi honetan nabarmen ikus daiteke ezkerreko mugimendu abertzaleko familia politiko ezberdinen artean zatiketa,
desadostasun eta batasunerako saiakerak etengabeak izan direla. Prozesu gorabeheratsu horretan, EH Bairen sorrera
inflexio puntu garrantzitsua izan da ezbairik gabe, egun politikoki erreferentzia bakarra izateraino.
98. Ezker abertzaleak bezala, aitortu behar da gainerateko sektoreen ekarpen politiko inportantea Ipar Euskal Herrian garatzen joan den prozesu politikoari. Gaur gaurkoz indarrak metatu eta estrategia bateratu bat eramateko puntura iritsi ez
bagara ere, ekarpen horiek guziek lagundu dute egungo fase berrian kokaturik izaitea. Horren adibide dira maila ezberdinetan garatu diren proiektu eta egitasmo aitzindari anitz.
99. Nabarmentzekoa da ere oinarri sozial abertzaleak egunerokoan egiten duen lana, zatiketa politikoen gainetik, elkarrekin
arituz. Gaur ezkerreko mugimendu abertzaleak egitura ikuspegitik begien bistako ahuleziak baditu ere, herrigintzan eta
tokian toki lanean ari den oinarri sendoa izan badu.
100. Duela zenbait urte abertzaleonak ziren aldarrikapenak beste eragileen agendan kokatzea lortu da, bereziki instituzionalizazio prozesua, gatazkaren ondorioen konponbidea eta euskara aipa daitezkeelarik. Hala, bazterretik zentralitate politikora
iragatea lortu da eta horrek Ipar Euskal Herriko erreferente politiko nagusietarikoa bilakarazi du ezkerreko abertzaletasuna.
101. Orain gaitasuna izan beharko du ondoko etaparako ibilbide berri bat eskaintzeko eta ezkerreko proiektu eraberritu oso bat
proposatuz, indarrak bere baitan biltzeko. Hots, jauzi bat beharko da proposamenean eta baita hedapenean ere. Eta bere
eskaintza norekin garatuko duen ere argitzea biziki garrantzitsua izanen da.
102. Beste eragileengan ez ezik, jendartean abertzaleon ideiak azkartzen ari dira. Horren adibide izan daiteke boz ezberdinetan izaten ari den kapitalizazio politikoa. Egun Ipar Euskal Herriari eskaini beharreko proiektu eta dinamika politikoan
gabeziak agerikoak badira ere, erabakiak tokian hartu beharraren ideia hedatzen doan heinean, aukera berriak zabaltzen
dira burujabetza prozesuan aitzinamenduak egiteko.
103. Azken urteetan eman diren aldaketekin, prozesu politikoaren gidaritza eta ezkerreko abertzaleen zuzendaritza funtsezko
korapilo bilakatu dira. Hein handian, prozesuaren kudeaketak, eta gogoetak zein erabakiak mugimendu gisa bateratzeko gai ez
izanak eztabaida biziak eragin ditu azken urteetan. Fase berri batean girela kontuan harturik, etorkizuneko erronkei begira eraginkorrak izateko, mugimenduko ahalik eta sektore gehienen artean pario bateratua egin beharko dugu eredu berri batekiko.
Elkarlanaren apostua eginez eta elkarlanean eraikiz, akordio politiko integral bat osatu beharko dugu sektore gehienen artean.
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3. Ipar Euskal Herria, hainbat zertzelada
104. Azken hamarkadetan Ipar Euskal Herriko errealitate sozial eta politikoan aldaketa nabarmenak gertatu dira. Lineala eta
guztiz egituratua izan ez bada ere, proiektu propio bat estrukturatzen joan da mugimendu abertzalearen eta beste aktore
sozial eta politiko batzuen arteko ekinbideari esker. Azken hamarkadan egin diren urratsek jauzi nabarmena ekarri dute
frantziar Estatuaren aitzinean eta ibilbide horrek bere eragina izan badu jendartean ere.
105. Horrekin batera, frantziar Estatuaren krisiak zein inposizio eta zentralismo egitasmoak ez atxikimendu maila handiago
bat eragin du jendarte sektore ezberdinetan, Euskal Herriarekiko sentimendu bat emeki gorpuztuz. Esan daiteke identitate
propio bat eraikitzen ari dela, horrek aukera berriak sortzen dituelarik.
106. Edozein gisaz, badira kezkarako eta etorkizunari begira desafio garrantzitsuak, erraterako, hiriguneetan eragin beharreko
aldaketak edota biztanleriaren emendatzearen fenomenoak ekartzen ahal dituen zailtasunak edo arriskuak.
107. Egoera sozial, ekonomiko eta ekologikoa ere funtsezko aldagai gisa kokatu behar dugu gertatzen ari diren aldaketa horietan. Osasun krisi garaiak prekarietatea eta ez egonkortasuna areagotu baditu ere, sistema kapitalistaren eraginpeko
ondorioak aitzinagokoak dira. Halaber, eredu sozial, ekonomiko eta ekologikoa ezin da duela hamarkada batzuetakoarekin
konparatu. Geroari begira estrategia sozial, ekonomiko eta ekologikoa prozesuaren elementu zentrala bilakatu beharko da.
108. Finean, Ipar Euskal Herrian burujabetzaranazko bidean aitzin urrats berriak egiteko baldintzak daudela ondorioztatzen
dugu garbiki. Eta Euskal Herriaren egituratze prozesuan ekarpen politiko garrantzitsua egin dezake ondoko urteetan. Izan
ere, jada prozesu horri begira entitate propio gisa ageri da eta gure erronka izanen da jauzi berriak ematea askapen prozesu orokorrari begira.

TALDE DINAMIZATZAILEA
Euskal Herrian, 2021eko urtarrilean
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