




"Beti dago guztirako uneren bat eta pertsona bat une
bakoitzeko. Une hau gogoan hartuz aldizkari hau jaio da, zu
aintzat hartzen zaituelako. Horregatik, Egizu izena jarri diogu.
Aldizkari honek zure etxera eraman nahi du gure gizartean
gertatzen diren gai garrantzitsuenen gaineko Euzko Gaztediren
ikuspuntua.

Gero eta hurbilago dago urriaren 25a, kontsultarako
zehaztu zen data. Kontsulta horren bitartez, lehendakariak
herriari galdetu nahi zion guztioi eragiten diguten bi nahitaezko
gairi buruz. Lehen galderak elkarrizketaren bidez indarkeriari
amaiera emateari buruzko herriaren iritzia argitara emango
luke. Bigarrenak, aldiz, Euzkadin bizi garenon borondatea
ezagutuko luke alderdi politikoek erabakitzeko eskubideaz
eztabaida dezaten.

Zoritxarrez eta, guztiok dakizuen bezala, urriaren
25ean ez dugu kontsulta horren emaitza ezagutuko, ez baita
kontsultarik izango. Konstituzio Auzitegiaren bilkurak aho
batez erabaki du Eusko Legebiltzarrak onartutako Kontsulta
Legearen deuseztasuna. Gaur alderdi politikoen eta
herritargoaren arteko elkarrekintza inoiz baino
garrantzitsuagoa da, baina indarrean dagoen konstituzioaren
markoak ez dizkigu parte hartzeko biderik egokienak
eskaintzen. Hala ere, gauza batez ziur gaude, Euskal

Erakundeek neurria emango dute, ez dago besterik.

Hori guztiaren aurrean alderdiak, zorionez, proiektu
bat dauka, Think Gaur - Euskadi 2020 deritzon proiektua.
Proiektu horrek, hain zuzen ere, jendearen iritzia batu nahi
du, gizarte eragile ezberdinena, eta horrela etorkizunari
begiratu eta Euskadiri gaur egun espero dezakeguna baino
haratago doan garapena eskaini. Harro senti gaitezke europar
testuinguruan hain baldintza onuragarriak dituen herrian
bizitzeagatik, baina oraindik urrunago hel gaitezke.

Think Gaur ateak irekiko dizkigun giltza da, etorkizunaren
ateak, maila soziokultural paregabera eramango gaituela zin
egiten duen etorkizunarenak. Euzko Gazteditik asko dago
horretaz egiteko eta esateko, eragile aktiboak gara Euzkadiren
aurrerapenaren buruan egongo den proiektuan.

Ez genuke editorial hau amaitu nahi Egizu aldizkari
honen lehen alea ateratzeko egin dugun ahalegina jakinarazi
gabe. Zu gogoan hartuta egin dugu uneoro, ardurak
dauzkazula jakin badakigulako eta, gainera, martxan dagoen
proiektu baten partaide egin nahi zaitugulako, zu bezalako
jendea behar duen proiektua."

DANEL SOLA



Orain dela zehatz-mehatz 29 urte, 1979ko urriaren
25ean, euskaldunok hautestontzietara deituak izan ginen
gaur egungo, eta osatugabeko, Euskal Autonomia Elkartearen
Estatutua aukeratzeko. Hautestontzien aurreko hitzordu
hartan, hitzartutako eta itxitako testu bat aurkeztu zitzaigun,
eta horri baiezkoa ala ezezkoa eman behar izan genion.
Guztia ala ezer ez. Onartu egin zen eta denok dakigu gero,
tamalez, zer gertatzen joan den edo, hobe esanda, zer ez
den gertatzen joan.
Orduan bakarrik izan gara euskal herritarrok deituak guk
geuk geure buruei eman nahi genizkien arauak zuzenean
aukeratzeko. Orduz geroztik, ez zaigu behin ere gehiago
galdetu Herri gisa zer nahi genuen, nolako etorkizuna garatu
nahi genuen, gure etorkizuna.

2005eko hasieran Eusko Legebiltzarraren gehiengoak
onartu zuen estatutu berri batentzako proposamena,
Euzkadiren gehiengo soziala atzetik zuen proposamena, eta
Espainiako Diputatuen Kongresuan gogor bota zen atzera.
Horren ostean, eta hauteskunde berri batzuk igarota, herriak

Juan Jose Ibarretxe Lehendakari hautatu zuen berriro ere.
Horrela, argi geratu zen EAEko herritar gehienek proiektu
hura babesten zutela.

Beste behin ere, Eusko Jaurlaritzak, Ibarretxe
Lehendakaria buruan, ibilbide luzeko proposamena aurkeztu
zuen Eusko Legebiltzarrean, gaur egun sentsibilitate politiko
guztiak dituen Legebiltzarrean. Nabaria den gatazka konpondu
nahi zuen proposamenak, eta helburu politikoak lortzeko
elkarrizketan eta indarkeria errefusatzean oinarritzen da
metodo gisa. Edukiz betetako proposamena eta fasetan
zatitua.

Lehenengo faseetako zati  lez, Ibarretxe
Lehendakariak akordio bat proposatu zion Espainiako
Gobernuko presidenteari, azken horrek Ezker Abertzaleari
eta ETAri berari onartutakoaren antzeko oinarriak zituen
akordioa. Baina hauteskunde egutegiak, lau urte baino
gutxiago luzatzen ez dena, Espainiako Gobernuari lan ildoak
zehazten dizkio, eta berriro ere gogor errefusatu zion zerbait
egin edo mugitzeari hurrengo hauteskundeak baino lehen.



Horrela, berekoikeriaz, Euzkadin bizi ditugun gatazka politikoari
eta indarkeriari amaiera emateko aukera baztertu zuen.

Hortaz, herri honen ekimen politikoaren buruan
egoteko eskubideari eta betebeharrari jarraiki, Ibarretxe
Lehendakariak Osoko Bilkuran batutako Legebiltzarrean,
proposamenaren fase berri honi tankera ematen dion lege
proiektua aurkeztu zuen. Eta fase hori euskal herritarrei
kontsulta egitean datza, bi galderari erantzun garbia eta
zuzena emanez hurrengoa adierazteko: indarkeria erabat
errefusatzen dutela, elkarrizketan sinesten dutela,
erabakitzeko eskubidea dutela eta politikariei hori guztia
kontua hartuta lan egiteko mandatua egiten dietela.

Hori guztia ikusita, Kontsulta marko honetan kokatu
da: Eusko Jaurlaritza osatzen duten alderdiek, Ibarretxe
Lehendakaria buru, Euzkadik pairatzen duen gatazka politikoari
eta indarkeriari soluzioa emateko ahalegin garbia da, betiere
elkarrizketaren bidez eta baketsu. Aurrera egiteko proposamen
garrantzitsua eta itxaropentsua izan da, eta bada oraindik
ere. Hala ere, proposamenari, beste guztiei bezala, espainiar
estatuaren establishment horrek eraso egin dio, politika
judizializatu eta justizia politizatu duenak. Eta hori guztia
bere interesa bilatzen duelako, gatazkak emaitza onak
baitakarzkio hauteskundeetan, eta Espainiako gizartearen
arreta desbideratzen duelako, hala nola euskal gizartearena,
beste arazo batzuen gainetik igaroz.

Europa izan liteke Lehendakariak aurrera daraman
proposamenaren hurrengo fasea, batez ere PP eta PSOEri
kolpea ematen dien epaitza ikusi eta gero Euskal
Kontzertuaren erasoan. Kasualitatez, epaitza hori, aurreikus
zitekeena, Espainiako Konstituzio Auzitegiak kontsulta
debekatzen duen egunean bertan ezagutu zen. Horrela,
Konstituzio Auzitegiak bere ohiko ekitatea eta independentzia
erakutsi ditu, oinarri eta sustantzia juridiko faltaz gain. Eta
ez hori bakarrik, kontsulta debekatzeaz aparte, Katalunian
eta Andaluzian onartu diren estatutuak kolokan jartzen ditu,
partzialki bada ere.

Estrasburgoko Auzitegira jotzea urrats garrantzitsua da, eta
horretan, baliteke behin betiko euskal gatazka nazioarteko
bihurtzea (eta ez bakarrik indarkeriazko gatazka, behin eta
berriro espainiar estatua saiatu den bezala), horrela espainiar
estatua jarrera hartzera behartuz.
Argi dago. Egiten bada ez da erraza izango, eta are gutxiago
azkarra. Itxaron behar izango dugu, lehenik eta behin ea

ekimena zelan sustraitzen den, eta gero, prozesu luzea
etorriko da, eta epe ertain edo luzean argituko da guztia.

Bien bitartean, ez gara lokartuko. Herri honek
soluzioak eskatzen ditu, elkarrizketaren eta demokraziaren
bidez soilik etor daitezkeen soluzioak, hitz egitearen eta
entzutearen bidez. Herri honen ordezkari publikoen
erantzukizuna da gizartearen oraina eta etorkizuna estutzen
duten gatazkei irtenbidea ematea, eta gizartearen
erantzukizuna da hori exijitzea. Momentuz, baliteke alderdien
arteko elkarrizketarik ez ematea, indarkeria agerian egotea
edo herritarrei egin beharreko kontsulta atzeratzea eta
autodeterminazio eskubidea ez aitortzea, baina hori ez da
porrota, eta gainera, ez digu kalterik egiten, oraindik ere
irmo sinesten dugulako elkarrizketa, bakea eta herriaren
hitza direla Euzkadiren soluzioa eta etorkizuna.
Darraionarenzat da izia.

Eskatu didate artikulu honetan azaltzeko herri
galdeketak, eta bereziki autodeterminazioari begiratzen
diotenak, zelan arrunt diren munduan, urrikoaren aurrean
Espainiar gobernuaren jarrera zentzugabea agerian uzteko.
Hori salatzeko, nik uste (eta nabardura asko eskatuko luketen
galdeketaren lege oinarrietan sartu gabe) ez dugu horren
hurrun joan behar. Izatez, herri galdeketa deitzeko
eskumenaren hildotik, jadanik lege diren Kataluniako eta
Andaluziako estatutuetan autonomia hoietako gobernuek
zein udalek esleiturik dute herri galteketak deitzeko eskumena,
eta baita herritarrek eurek ere deialdi hoiek sustatzekoa. Eta
galdeketaren edukiak bultzatzen duen "erabakitzeko
eskubidea eta negoziatzeko betebeharra" ereduaren
baliozkotasunari dagokionez aldiz, Espainiak berak onartu
du kasik hitzez hitz bere buruarentzat Europarekiko
harremanetan, Lisboako ituna ratifikatu duen neurrian.
Nazioarte mailan, aipagarri lirateke noski, hainbat adibide:
Quebec, Puerto Rico, Feroe Irlak, Ukrainia, Montenegro,
Tokelau irlak... edo 2010rako aurrikusita dauden Eskoziar
independentziaren gaineko erreferenduma eta euren buruari





Orri zuri baten aurrean jartzen zarenean, orri zuri
horren amildegiak zorabiatu egiten zaitu. Baina ez dago
besterik, zure burua amildegitik behera bota behar duzu eta
emaitzak amaieran baloratu.

Berdin antzera gertatzen zitzaigun abertzaleoi
Nafarroako errealitatearekin, amildegi beltza zirudien orain
dela gutxi arte, baina ez zegoen erremediorik, Nafarroa, gure
herriaren sehaska, gure bihotzetatik atera ezinezko amildegia
da, eta buru belarri ekin izan diogu horri.

Amildegitik erortzen ari garela, eta lurzorua gero
eta hurbilago dagoela, iluntasunak ez dira horren ilunak, eta
argia ikusten hasi gara. NaBai koalizioak itxaropen zipriztinak
biztu dizkigu, bai, Nafarroan bai, badago abertzaleontzako
lekurik, eta Nafarroa euskaldun baten ametsa ez da kimera
hutsa.

Gure alderdia ere koalizio horretatik elikatu egiten
da, eta Nafarroan EAJren indarrak bultzatzeko preziorik gabeko
tresna da.

Gazteon ikuspuntutik gainera, “Nafarroa Bai”
koalizioak gazteengana heldu den mezua zabaltzen jakin
izan du, eta alderdiak ere bere ondorioak atera ditu.
Etorkizuna, hortaz, gorritik berdera pasa zaigu, itxaropenaren
berdera.

Azken aldian noraezean dabiltza PSN eta UPN
Nafarroan, eta horretatik ere etekina ateratzen jakin behar

izanen dugu.
Bazirudien PSNk Nafarroa Bai-rekin akordio batera

heldu nahi zuela Nafarroan gobernu plurala eratzeko. Baina
azkenean sukurtsalak goiko abisua jaso zuen, eta
espainiartasunaren mesedetan hartu zuten UPNrekin
gobernatzeko erabakia. Hegaz dabiltza oraindik “handia,
askea eta bakarra” oihukatzen zuten horien mamuak…

Miguel Sanzek, hala ere, eskuzabala bera, itzuli egin
nahi izan dio mesedea PSOEri aurrekontuen aldeko bozka
eman nahi zuela adieraziz. Horrek ere tirabirak sortu ditu
eskuindarren baitan, baita PP osoan ere.

Argi-ilunak dira, gainerako alderdien argi-ilunak,
Espainiara Euzkadira baino gehiago hurbiltzen diren alderdien
argi-ilunak. Eta Espainia buruan daukaten horiek, zein mesede
egin diezaiokete Nafarroari?

Gure ordua heldu da, abertzaleon garaia, EAJren
aukera, eta hemendik epe laburrera, ziur nago, EAEn erakutsi
duena nire Nafarroa maitean ere erakutsiren du EAJk. Eta
gazteok gara esperantza horren etorkizuna, gazteon esku
dago ametsak emeki EGI bilakatzea, EGIren esku dago
etorkizuna.

Manuel de Irujo alderdikide ohoretsu nafarrak zioen
bezala, Vasconitik Naparrara, Naparratik Euzkadira.



U.B. / O.U. - Gasteiz
Bere aholkulariek heldu garela jakinarazi ondoren,

Ibarretxe Lehendakariak hartzen gaitu Lehendakaritzaren
bisita gelan, eta aretoa erakusten digu. Atsegina da oso, eta
irribarrea ez du aurpegitik ezabatzen. Gelan, bere bulegoaren
ate ondoan dagoen koadroak harritzen gaitu. Lehendakariak
berak azaltzen digu koadroan ikusten duguna Iparraldean
jokatzen zen desagertutako kirola dela. Gero eskertzen dio
EGIri bere aldizkariarentzako elkarrizketa egiteagatik.
Kazetariak ez garela diotsagu eta berak “Ba, orduan hobeto”
erantzuten digu. Eta hortik aurrera, kazetarigaiok urduri
egoteari uzten diogu.

Zuk akordio bat lortu nahi izan arren
Zapateroren eta Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren
ezetza ikusi dugu. Nola dago egoera gaur egun?

Lehenik eta behin, Rodriguez Zapaterok argi utzi du
ETArekin gai politikoez hitz egiteko prest dagoela, negoziatzeko
prest dagoela, baina ez euskal erakunde demokratikoekin,
ezta Lehendakariarekin ere, ETArekin baizik. Eta horrela,
prest egon da Kontsultarekin zerikusirik zeukaten gaiak guztiz
negoziatzeko, Alderdi Sozialistak Batasunarekin sinatu ere
egin zuen eta guzti. Baina dirudienez, hori ez dago prest
euskal erakundeekin politikoki negoziatzeko, eta ondorioz,
Alderdi Sozialistak Batasunarekin Kontsultaren gaia
negoziatzen badu guztiz legala da, baina euskal erakundeok
proposatzen badugu, debekatzen du.

Bigarrenik, jokoan dagoena ez da Ibarretxeren
Kontsulta, batzutan modu interesatuan esaten den bezala.
Jokoan dagoena zuen hitza eta iritzia da. Kolokan jartzen ari
dena ez da, eta berriro diot, kontsulta bat egitea ala ez,
auzitan jartzen ari dena da, ordea, herri honetako
gizabanakook, Euzkadin, gure iritzia emateko aukera izatea
PSOEk eta PPk ez badigute Diputatuen Kongresuan onartzen.

Eta hirugarrenik, Konstituzio Auzitegiaren erabakia
ona da zeri heldu behar diogun jakiteko. Konstituzio Auzitegiak
garbi asko esan du gure herria, Euzkadi, politikoki ez dela
existitzen, eta ez dagoela auzitan Euskal Herriaren

erabakitzeko eskubidea bakarrik, baita iritzia emateko
eskubidea ere, ezin dugula iritzirik eman PPk eta PSOEk ez
badigute Gorte Orokorretan uzten. Horrek erantzun
demokratikoa eskatzen du, baina erantzun irmoa, baketsua
gizartean, baina politikoki oso aktiboa. Hori da egoera, eta
hortik aurrera, euskal herritarron erabakitzeko eskubidea
zalantzan jarri dutenek eta ukatu egin dutenek, eta gero
iritizia emateko eskubidea ukatu digutenek, ele egiteko
eskubidea ere kendu nahi digute. Kasu honetan Europako
Auzitegietan. Iritzia emateko eskubidea bortxatua izaten ari
da, eta hortaz, alderdi politikoen zuzendaritzapean, bere
iritzia ezin ematea giza eskubideak bortxatzea dela uste
duen edonork espainiar estatuari salaketa jartzeko une egokia
da, oinarrizko giza eskubide horiek urratzeagatik, eta une
berean, alderdi politikook aurkezten dugun salaketarekin bat
egin dezake, jarritako salaketa indibiduala bere garaian
alderdiok Europako erakundeetan jarriko dugunarekin
bateratzea eskatuz.

Merezi du Europako Auzitegietara joateak?
Orain dela gutxiko epaitza daukagu, autogobernuari

fiskalitatean eragiten diona hain zuzen ere. Nik garai hartako
titularrak gogoratzen ditut, Espainiako komunikabideenak,
“nora doa Eusko Jaurlaritza? Nora doaz euskal erakundeak?
Euskal fiskalitatea Europan defendatzera?”. Blancok ere
oraindik esaten zuen egun berean bi epaitza eman zirela,
eta zuzen bazaude arrazoia ematen zaizula, eta ez bazaude
ez zaizula ematen. Ba, kuriositatez, Espainiak ez zigun arrazoia
eman, Kontzertu Ekonomikoak berezko fiskalitatea izateko
bidea ematen zigula ukatu zuen, eta Europak esan du,
azkenean, Espainiako auzitegiek ziotenaren kontrakoa, “ez,
zuek ez zaudete zuzen, euskal kontzertu ekonomikoak
autogobernu fiskalean berezko nortasuna eta sistema fiskala
izateko aukera eskaintzen du, ezbairik gabe”, eta ondorioz,
hori ere irekita dagoen bidea da politikan eta politikarako.
Europa ez da pagotxa, baina kuriosoa da, erabakitzeko
eskubidea ukatu digutenek eta gero iritzia ematekoa, orain
ele egiteko eskubidea ere kentzen digute. Aski da!



Kontzertu Ekonomikoari zuzendutako erasoak
bukatu dira?

Ez, ezbairik gabe. Ohartarazi digute. Hemen hori
defendatzen dutela diotenek, PP eta PSOE, Errioxatik eta
Gaztela-Leonetik erasotzen dutelako, hau da, gure
autogobernu fiskala. Sinestezina da! Gu guztiok engainatuta
gauzkan PSOE eta PPren  gezur handi honek amaitu beharra
dauka. Zergatik joan behar izan dugu Europara Kontzertu
Ekonomikoa defendatzera? Espainiatik behin eta berriro
kolpatu dutelako, behin eta berriro erasotua PPk eta PSOEk
gobernatzen dituzten Autonomietatik; hemen gauza bat
bozkatzen dute, eta mugatik haratago hain justu kontrakoa,
eta argi geratzen da, ondorioz, zer diren PP eta PSOE:
frankiziak dira, eta euren erabakitzeko gunea ez dago
Euzkadin, Madrilen dago, eta hemen joko bikoitza daramate.
Ezin da partida bi karta-sortarekin jokatu, horrek amaitu
behar du, eta nahikoa da, ezin da Euzkadiko jendea horrela
engainatu,  kanpoan kontrakoa egiten baitute.

EAE-ANVren kontrako epaitza atera da.
Hauteskundeetara aurkezteko aukera izango dute?
Mundu horretan ba al dago indarkeriaren amaiaeraz
pentsatzeko parada emango lukeen mugimendurik?

Hausnarketa askok egon beharko luke, baina ETAk
su-etena apurtzen duenean Anoetako oinarriak ere apurtzen
ditu, eta horietan garbi geratzen zen ETAk berea bakarrik
zen negoziaketan hartuko zuela parte, indarkeriaren amaiera,
eta Ezker Abertzaleak bere formulazio politikoen bidez
negoziazio politikoa eraman behar zuela. ETAk su-etena
apurtzen duenean horrekin ere apurtzen du eta hau dio, “ez,
nik agintzen dut indarkeriaren esparruan, baina baita politikan
ere”.. ETAk uzten du autonomia politikorik gabe Ezker
Abertzalea, Alderdien Legetik haratago kentzen dio, eta ETAk
kentzen dio Ezker Abertzaleari politika egiteko aukera.
Bigarrenez, argi dago alderdien legeak ez gaituela bakera
hurbiltzen, ezta normalizazio politikora ere, eta guk Ezker
Abertzalea hauteskundeetara aurkeztu ahal izatea
defendatzen dugu, nahi duten markarekin. Gure bozkek
legalizatzen edo ilegalizaten dituztelako formazio politikoak
demokrazian. Eta hirugarrenez, Alderdien Legea PSOErentzat
Jorgeren sabela da, hau da, hauteskundeetarako eragiketak
dira oinarri-oinarrian, eta Alderdien Legea onartzen duten
horiek beroriek dira formazio politiko bat Durangon onartzen
dutenak, eta Miraballesen ilegalizatzen dutenak. Hori nork
ulertzen du? Zer nahaspila! Baina zein azpijoko da hau? Ba
hauteskundeetarako azpijokoa. Neurri hori zentzugabekeria

da ikuspuntu politikotik, ez gaituelako bakera ezta normalizazio
politikora ere eramaten, eta gainera hauteskunde eragiketen
eta negoziazioen menpe dago, PSOE eta Ezker
Abertzalearenak ere bai. Ondorioz, hortik aurrera, laugarrenez
ondo dago eurek, Ezker Abertzaleak, besteoi gauzak
premiarekin eskatzea, “zer egingo duzue gauza hauek
defendatzeko?”. Ba begira, haiek egiten duten bezalaxe
egingo bagenu, batek bozkatu eta gainerakoak abstentziora,
legebiltzarrean kontsultaren legea dagoela... Gu alderdien
legearen kontra azaldu izan gara beti, baina gauza bat
iradokituko nioke Ezker Abertzaleari: oso ondo dago gurekin
hain ausarta izatea, baina ez dadila ETArekin hain koldarra
izan, krimenak salatzeko ausardiarik ez badu, esan biezaio
bere indarkeriak behin betiko desagertu behar duela. Hori
da Ezker Abertzaleak egin beharreko ekarpen politikoa ETAren
gainean, salatzen ez badu, behintzat badauka behin betiko
amai dadila eskatzea. Hori exijitu behar dio, bestela gero
kontraesanak datoz, adibidez presoekin. Uste dut presoen
eskubideak giza eskubideak direla, eta edonork, delitu zitala
beteta ere, horregatik sententzia betetzen ari bada, badu
bere etxetik ahalik eta hurbilen dagoen espetxe baten
betetzeko eskubidea, eta hori ezin zaio ukatu. Baina nahikoa
da presoen kasuan eskatzeari eta salatzeari baina ETAren
krimenekin ez dute ezer salatzen, ez duelako merezi,
gatazkaren ondorio baitira, hori diote; zergatik ez dute
erregela bera presoen eskubideen urratzearekin erabiltzen?
Gatazkaren ondorio dira, eta hori salatzeak ez du ezertarako
balio. Neurria berdin hartu behar zaie kasu guztiei eta
horrexegatik ETAk egiten dituen bizitzaren aurkako eta giza
eskubideen aurkako urraketak ere salatzekoak dira.

Eztabaida politikoa etapatan banatutako lasterketa
da. Krisi ekonomikoaren Mortiloroarekin topo egin
dugu, eta Foru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak bat
egin dute lasterketa buruan jartzeko eta pisua
eramateko. Tropeleko zein lekutan daude, alde batetik
Espainiar Gobernuak eta bestetik euskal erakundeak?

Txirrindularitzaren konparazioarekin jarraituz, haizeak
jotzen duenean, txirrindulari guztiei ematen die, eta hortaz,
mundua krisia dagoenean, guztioi eragiten digu horrek. Baina
egia da lasterketan hobeto eta okerrago kokatzen den jendea
dagoela. Argi dago Espainia oso txarto kokatuta dagoela
bere lanak ez dituelako egin, eta Euzkadik, euskal ekonomiak,
bere erakunde publiko eta pribatuek, eta orohar, euskal
gizarteak hobeto eusten diote. Garbia da, hor daude datuak.
Gure hazkundea Espainiarena eta Europarena baino ia puntu







bat gorago egon da aurtengo lehen zatian; eta ez dago
mirariarik ez ekonomian, ez bizitzan, ezta politikan ere. Euskal
gizarteak bere lana egin du, eta erakunde publikoak eta
pribatuak prest gaude eragingo digun krisialdiari aurre egiteko.
Arazoak ekarriko dizkigu, baina horiei aurre egiteko hobeto
prestatuta gaude Espainia baino, eta Europa baino. Zergatik?
Lanak egin ditugulako, eta neurriak hartu ditugulako, gure
enpresen internazionalizazioarekin eta berrikuntzarekin
zerikusirik duten neurriak batez ere. Gaur ikusten dugu hori
dela faktoreetako bat, esportazioak asko igotzen ari dira,
herri guztiak ez daudelako krisi maila berean; eta zuk gaur
merkatu irekiak badauzkazu, eta zure enpresek Europatik
kanpoko merkatuak ireki badituzte, hau da, ez bakarrik
hazkunde txikia dagoen lekuan, baizik eta Txinan, Indian,
Mexikon, Bangladeshen, Brasilen... hazkunde ekonomiko ona
duten herrialdeetan hain zuzen ere, ba eusteko ahalmen
handiagoa izango dute euskal enpresek eta euskal ekonomiak.
Horretan ahalegin handia egin dugu, nazioartekotzean eta
berrikuntzan, berritzen diren enpresak nazioartekotzen baitira,
ez dago kanpora irekitzeko modurik berrikuntzarik gabe.
Euskal ekonomiaren ahalegin handia dago horretan, langileen
enpresen eta erakunde publikoen ahalegina. Baina badago
bigarren aldagai bat ere, Euzkadin krisialdiari hobeto eustea
ahalbidetzen duena, inbertsio
publikoa hain zuzen ere. Eta
zergatik inbertsio publikoa?
E u s ka l  a d m i n i s t r a z i o a k
orokorrean ondo kudeatuta
daudelako, zorrotz eta serio, eta
aro onak egon direnean aurreztu
e g i n  d u g u  z a i l t a s u n a k
datozenean itsulapikoa hautsi
ahal izateko, familiek egiten
duten bezalaxe, aurreztu eta
itsulapikoa apurtu seme-alabari, aitari edo amari lagundu
behar zaionean. Eta hori da gaur Gobernuak eta Aldundiek
egin duguna, elkarrekin, aurrezki eta baliabide guztiak,
zailtasun egoeran gaudenez, aterako ditugu eta martxan
ipini. Bi proiektu handi daukagu, bi konpromiso: berrikuntzan
7600 milioi euro inbertitzea eta azpiegituretan eta berrikuntzan
12800 milioi inbertitzea. Inbertsio hori, laburbilduz, 2012ra
artekoa izango da, eta hori da egin dugun apustua, batez
ere orokorrean prest dagoen gizartea daukagulako, eta ondo
kudeatutako administrazioa.

Eta neurri horietatik, zeintzuk dira

interesgarrienak euskal gazteontzat?
Baliabide horiek, hortaz, aurrera ateratzeko izango

dira, eta hortik gora, zalantza izpirik gabe, ekimen askok
zerikusia dute gazteekin.

Lehenengoa langabeziaren aurkako borroka da.
Kontuan hartu seguraski euskal ekonomiak Europar
Batasuneko langabezia tasarik baxuenetakoa duela, Europak
duen langabeziaren erdian gaude ia, eta Espainiak duenarena
baino halako bi gutxiago. Espainiaren %10-8az ari gara,
Europaren %8az, EAEko %5aren aurrean. Horrek gizarte
osoarentzako enplegu ahalmen handiagoa suposatzen du,
baina gazteentzat bereziki. Enplegua lortzea bizitza lortzea
da ere bai, eta horregatik enplegu aukerak sortzen dituen
gizartea edukitzea oso ezberdina da gure ondoan dauden
gizarteekin alderatuz. Euskal ekonomiak enplegua sortzen
du eta Espainiakoak, aldiz, deusezten du. Hori da lehen
faktorea. Gero belaunaldien txandakatzean eragina duten
edo izango duten neurri asko daude. Adibidez, hemendik
gutxira, autonomoei laguntzeko plana aurkeztuko dugu, bi
zati izango dituena; ez bakarrik laguntza finantzarioa, sektorea
gazteagotzea ere, eta horrela, gerentzietan ordezkatzea egon
ahal izango da. Lehen sektorean eta abeltzantza ustiatzean
ere gauza bera egiten ari gara, eta pasa den astean gure

ustez oso garrantzitsua den funtsa
aurkeztu berri dugu, ekintzaile
berrientzat. Oinarrizkoa da gaur
egungo bezalako unean proiektu
bilaka daitezkeen ideia berriei
laguntza ematea. Horiek ere
gazteekin oso lotuta daude. Eta
horrekin guztiarekin batera
bultzada gehiago eman behar
dizkiogu etxebizitzari: hori,
funtsean, alokairuan egongo diren

etxebizitza parkea sortzean datza, ez geneukan zerbait, eta
hori da bizitza-prozesua hasten laguntzen duena,
etxebizitzaren bitartez ere independizatzea. Hori izan da
geratu zaigun ikasgaia, eta oraindik gauza asko daukagu
etxebizitza arloan egiteko, eta bereziki, gazteentzako
etxebizitza arloan ere. Horretarako sortuko dugu alokairuan
egongo diren etxebizitzen parkea, alokairuak jasangarriagoak
izango dira, lehen enpleguetan irabazten dugunarekin
bateragarriagoak.

Datorren astean gaztediaren lege proiektua
aurkeztuko da, zelan eragingo die horrek gazteei?



Guk aipatutako traba horietatik askatu nahi dugu
gaztedia, hori litzateke une honetan lortzen lagatzen ez
diguten helburu nagusia, dauzkazuen energia horiek guztiak
zuen esku jarri, gizartearen aurrean. Gaur egun daukagun
altxor handienetakoa historian prestakuntza onena duen
gaztedia izatea da, baina era berean, aktibo hori galdu egiten
dugu gazteoi ez badizuegu energia hori guztia zabaltzen
uzten, bai laguntzen ez dizuegulako, edo baita hesiak kentzen
ez dizkizuegulako ere. Aktibo handia daukagu, eta bidea
zabaldu behar diogu aktibo horri balio erantsia sor dezan
gizartean eta baita zuengan ere. Horrez gain, lege horrek
gaztediak gizarte moderno
baten, XXI. mendeko euskal
gizartean, egin dezakeen
e ka r p e n a re n  g a i n e ko
eztabaidaren aurrealdean
jarriko gaitu.

"Prestakuntza onena
daukagun gazteak gara",
" g a z t e o k  e z  d u g u
konpromisorik, paso egiten
d u g u  g u z t i a z " ,  z e r
dakarkizute gogora bi esaldi horiek?

Lehenengoa datuek berresten dute. Gaur egun 20
eta 24 urte artekoen %83k erdi edo goi mailako titulazioa
dute Euzkadin. Hori, konparazioz, gure gizartearen aktiborik
handiena da. Aintzat hartu Europan %70 dela datua, eta
Espainian %61-63. Bigarrenik, batzutan uste dugu
konpromisoa guri ineteresatzen zaizkigun gaietan dagoela
bakarrik. Ezin dugu esan euskal gaztediak konpromisorik ez
duenik. Egia da benetan interesatzen zaizkion baloreekin
daukala konpromisoa, baina euskal gaztediak konpromisoa
du demokraziaren baloreekin, nahiz eta kanporatu nahi den
irudia bestelakoa izan. Euskal gaztedia ez da biolentoa,
sakonki demokratikoa da, hurkoa onartu eta errespetatzen
duena, gero eta gehiago gainera; Pobreziaren aurkako
borrokan konprometitua dagoen gaztedia zarete. Proportzioan
boluntario gehien duen herrialdea gara, eta horrek esan nahi
du euskal gaztediak konpromisoa duela nazioarteako
laguntzaren baloreekin, eta ez diola bakarrik bere zilborrari
begiratzen, besteen lekuan ere jartzen dela, eta guk baino
baliabide gutxiago duten herrien errealitateaz ere arduratzen
dela. Askotan konpromisoa guri gustatuko litzaigukeenaren
arabera neurtzen dugula. Politikan egia da konpromisoan
zailtasunak edo horren falta dagoela, baina horrek hausnarketa

guregana dakar, hau da, zer egiten ari gara politikagintzatik
gazteengan ilusioa sortzeko eta horretan aktiboki parte har
dezaten? Interes horren zati bat gazteen hausnarketarako
da, baina gazteek duten interes faltaren zati handi bat
politikagintzatik proiektatzen ditugun adibideetatik eta ilusio
faltatik datorrela uste dut. Eta ez daukat zalantzarik,
politikagintzatik ilusioa igortzeko gai baldin bagara, gaztediak
ilusioa hartuko dute.

Hortaz ezin da esan euskal gaztediak konpromisorik
ez duenik, baina beste balore batzuen motibazioa dute,
gerraren aurka, bakearen alde, txirotasunaren kontra,

apaltasunaren alde, giza
eskubideak urratzearen
kontra... horiek guztiak
e u s ka l  g a z t e d i a re n
baloreen parte dira, eta nik
euskal gaztedi formatua
eta konprometitua ikusten
dut.

Th ink  Gaur -
E u s k a d i  2 0 2 0
a l d e r d i a r e n

etorkizunerako ekimena da, gazteei zuzenduta
dagoena bereziki. Zer deritzozu horri?

Motibazio faktorea dela uste dut. Think Gaur
errespetu eta protagonismo politikoa berreskuratzeko modua
da, ehun urte baino gehiago duen alderdi politiko baten
eskutik, gizartean errotuta dagoena, pisua duena, eta batez
ere, etorkizunaz gizartearekin eztabaidatzeko irrikaz dagoena.
Gizartearekin, gazteekin bereziki, etorkizunaz eztabaidatzeko
ateak irekitzen dituen alderdia, bere herriarekin arduratuta
dagoen alderdia da lehenik eta behin, bere gizon eta
emakumeen etorkizunarekin arduratuta, baina konprometitua
baita ere gizartearen estamentu guztiok hainbat gaiz zer
pensatzen dugun horrekin. Think Gaur ekimen zintzoa eta
zentzuduna da euskal gizartearekin eta gaztediarekin
kontatzeko. Bide egokia da.

Gazteok Euzkadi aske ikusiko dugu inoiz?
Tira, gure esku dago, eta batez ere zuen esku.

Euzkadik inoiz ikusiko ez duena borroka demokratikoaren
ondorioz lortuko ez den zerbait da, Euzkadik ez du ikusiko
borrokatuko ez dugun ezer. Euskal herriari ez diote inoiz ezer
oparitu, inork ez, eta irabazi duguna bide baketsutik lortu
dugu beti.



Iparraldean eskual abertzaletasunaren ikuspegia
aldatu da. Duela ez hainbeste urte abertzaletasunaren irudiak
ezker erradikalenarekila bat egiten zuen, bortxakeriarekila
egiten ez zuenean. Abertzale elea frantses estatuan ideia
kolonizatzaile edo eskuin erradikalenarekila erlazionatzen
zen automatikoki. Eta horri ETAren “jokabide aldarrikatzailera”
gehitzen badiogu, bidezkoa ez den etiketa daukagu. Horren
aurka borrokatu behar izan du Eskual abertzaletasunak
Iparraldeko bizilagunengana hurbildu ahal izateko. Bazirudien
EH Bai-k sortutako elkartasuna gai izango zela Iparraldeko
mugimendu abertzale osoa batzeko, baina ETAk Madrilen
egindako hilketak eta Batasunak indarkeria ez salatzeak
elkartasunari aukera uxatu zion.

EAJ-PNB koherentea izan zen bere giza eskubideen
defentsan eta EH Bai formazio politikotik banandu zen.
Kantonamenduetarako hauteskundeetan bakarrik aurkezteko
dema egin zuen eta erabaki aproposa izan zen.

Ez dago dudarik, EH Bai-ren emaitza arrakastatsua
izan da %15aren muga gaindituz. Baina ezin dugu ahaztu
EAJ-PNB aurkeztu den bi kantonamenduetan 2001ean lortutako
%2,62tik %4,5era igo dela eta Donibane Lohitzuneko
kantonamenduan %7,06tik %10,60ra pasatu da. Gainera,
udal hauteskundeetan EAJ-PNBk 10 udal hautatu izatera iritsi
da.

Bi aukera abertzale egoteak, alde batetik, EH Bai
erdi-ezkerretik ezker erradikaleneraino dauden pertsonak
batzen dituena, eta beste aldetik, erdia irudikatzen duen EAJ-
PNB, Iparraldeko abertzaletasunaren igoera samurtu dute.

Gainera, gizartearen soziologiak EAJ–PNBrentzat

etorkizuna baikorragoa izanen dela pentsatzera eramanen
gaitu, bere esparrua emeki zabaltzen ari delako, nahiz eta
oraindik errotu behar den. Nahiko desberdina da EH-Bai-ren
barruan dauden erakundeekila alderatuz.

Eskual departamendu baten bidezko aitortze
instituzionala, eskuararen edo nekazal ganbararen
ofizialtasuna edota mugaz bestaldeko harremanen hobekuntza
dira abertzaletasunaren erronka nagusiak. Irudia ondo
finkatutakoan eskualdunen arazoen aurrean bermezko aukera
garela ikusiko dute.

Bestalde, EAJ-PNB Iparraldeko gazteekila konektatu
ahal izateko egoera oso onean dago eskual sentimendua
baliatuta eta oso kritikoak garelako “betiko” alderdi
frantsesekila. Ez gara muturren lagun eta alderdiak Bidasoaren
bestaldean egindako aurrerakaden berri daukatenez hasi
dira alderdi honentzako aukera berri eta erakargarria
xerkatzen.

Azkenik, EAJ aukeratzea ez da bakarrik baliagarria hego
eskualdunentzat, baizik eta Eskual Herria geure aberria dela
sentitzen dugun guztiontzat, erreferentziazko nazio proiektu
bihur dadin.



>>> TGE2020 parte hartzeko prozesu ireki
bat da.

EAJ-PNVk gazteriak eta bere hausnarketak agenda
politikoan leku nahiko izan ez eta bere espazio propioa emon
gura izan deutso. Gazteen parte hartzea
bilatzen da eta etorkizuneko erronka
gaieta hausnartzea eskatzen jake. Ez da
izango edonolako hausnarketa, bertatik
a t e r a t z e n  d a n a  h a u t e s ku n d e
programetarako erabakigarria izango
baita. Parte hartze prosezu guzti honetan Eusko Gaztedik,
EAJ-PNVren gazte erakundeak, berebiziko garrantzia izango
dau batez ere unibertsitateetan garatuko diren eztabaida
taldeeta, herriz herri garatuko diranetan parte hartuko dau
baita.

Think Gaur Euskadi 2020k bost arloen inguruan
partehartzea proposatzen dau: Iraungarritasuna, Euskadi-
Europa, Gizarte Politikak, Berrikuntza eta Kultura. Aipatutako
gai honek mundu globalean gure herria bereztuko dauzan
erronkak dira, egun landu behar direnak etorkizunerako ildoa
ondo definituta egoteko.

>>> Think Gaur prozesu partehartzailea
Proiektuaren muina bere izaera parte hartzailea da.

Bere helburuen artean partehartzea bera sustatzea dauka,
eztabaida sortuz eta parte hartzerako kultura eraikiz.

Eztabaida gaiei ekiteko kanalak anitzak dira. Alde
batetik multimedia euskarriak eskeintzen dauazan bidean
dagoz, arlokako foroa, “zure ekarpenak” sekzioara bihaldutako
idatziak eta idarrean izan diren inkestei erantzunez. Beste
aldetik, pertsonarteko euskarriak daukaguz, arlokako bilerak
eta arloarteko toki eztabaidak.

Arloarteko toki eztabaidak urriaren lehenengo
hamabostaldian garatuko dira, Euskadi osoan, Iparralde
barne. Gehienez 15 pertsonako taldeak izango dira, gehienez
2 orduko eztabaidan, gitxienez hausnarketa arlo

bi ikutuz. Informazio gehiago gura dabenentzat deialdiak
web orriaren agendan agitaratuko dira.

Epe bardintsuan unibertsitatean emantzipazioari
buruzko tailerrak izango
doguz, hausnarketa gaiok
e m a n t z i p a z i o a r e n
ikuspegitik lotuta.
A g e r i  d a n  m o d u a n
partehartzea prosezuaren

balioetariko bat da, indartu gura dana.

Euskal hiritarrekin
prozesu irekia



etorkizunerako erronkak planteatzen deuskuez, baina irabazle
bagara erronka bakoitzean gure ongizatea handituko da.

Ondokoak dira zabalik dagozan eztabaida gaiak:

* Gizarte politiketan, aberastasuna sortzea,
familia, menpekotasuna, lan eta famili bizitzaren
bateragarritasuna...

* Barrikuntzan, enplegua sortzea, barne produktu
igotzea, azpiegitura barriak...

* Iraungarritasunean, hiri integrala, birziklatzea,
gaitasun energetikoa, herri garraioa...

*  Kulturan, norbera garatzeko bide,
hirueletasuna, sorkuntza sustatzea.. .

* Euskadi Europan, bakea, indarkeria,
autogobernua, demokrazia partehartzailea...

>>> BEC-en  egindako aurkezpena
Parte hartze prosezu hau ekainaren 14ean hasi zan

BECen. Ikuzkisunez beteriko ekitaldian. Abenduan emaitzak
eskeiniko dira.>>> Zuk esan, nik aintzat izan

Jasotako ekarpen guztiak batu eta abenduan aurkeztu
behar dan azken dokumenturako oinarri izango dira. Gai
bakoitzaren inguruan jasotako eritziak azken dokumentua
idazteko arduradunari helduarazten jakoz, honek hartutako
eritziak kontrastatu eta bere azken dokumentuak isalatuko
dauz. Beraz, gai bakoitzeko ondorio idazki bat sortuko da.
Bertan jasotako ideak hurrengo hauteskunde programaren
oinarri izango dira, orainarte ez da alderdi partehartzerako
bide zuzenagorik egon.

>>> Estenatoki globalean lehiatzen
Globalizazio eta deslokalizazioaren garaian izaera

finkatzeko beharra dago. Helburuak argi, estrategiak definitu
eta garapenaren rankinean lehenengo postuak eskuratu.
Euskal gizartearen ongizate maila sendotu eta zabaldu.
Horregaitik aukeratu dira eztabaidarako bost gai horiek,



Gaur Egun Euzko Gaztedi izenez
ezagutzen dugunaren enbrioia Bilboko Endaya
kafetegian sortu zen, 1901eko udazkenean.
Kafetegi horretako batzarren helburua (20
pertsona baino gehiago ez zen elkartzen

gobernuaren baimena ez eskatzearren) ideia abertzaleak
iragarriko zituen elkartea sortzea zen. Euren lan nagusia
dagoeneko desagertuta dagoen LA PATRIA astekaria banatzea
zen. Horrela, Euzko Gaztediaren lehen araudia idazteko eskatu
zioten Sabino Aranari eta Bilboko Ronda kalean izango zuen
egoitza. 1904ko urtarrilean onartu zen, eta bere garaian 400
bazkide sortzaile baino gehiago izan zituen. Zuzendaritza
Batzordea osatu zen eta Luis de Urrengoetxea izendatu zuten
lehen lehendakari. Otsailaren 14an, urte berean, Bilboko
Santa Maria kalean zegoen egoitza berria inauguratu zen.

Hura izan zen EGIren aktibitatearen hastapena.
Orfeoia sortu zuten eta pilota partidak, hitzaldiak, lehiaketak
eta oroimen ekitaldiak antolatu. Asmoa ez zen bakarrik
kultura erreferentzia izatea, batez ere, helburua erreferente
politikoa izatea zen ideologia abertzalea zabaltzeko asmoz.
1905eko azaroaren 30ean, Arluziaga legegizona hitzaldia
ematen ari zela, autoritateek sozietatea itxi egin zuten.

Zailtasunak zailtasun, 1906ko maiatzaren 8an
ABERRI astekariaren lehen alea argitaratu zen. Prentsa organo
hori 1908ko azaroaren 14ra arte mantendu egin zen.

1907ko martxoaren 19an, Juventud Vascak bere
lokal berriak ireki zituen Bilbon, Arriaga Antzokian gala
antolatuz.

Hasieratik azpimarratu zen estatutuetan erakundea
oso-osorik EAJri atxikitzen zitzaiola. Horrezaz gain, bazkideek
16 eta 35 urte artekoak izan behar zuten, eta erakundea
disolbatuz gero, Juventud Vascaren funtsak Euzko Alderdi
Jeltzalearenei gehitu behar zitzaizkien.

1912an bazkide kategoria berria ezarri zen,
bazkidegaiena, 14 eta 16 urte bitartean zeuzkatenentzat.
1913tik aurrera, adina 12 urtera jaitsi zen.

Gauzak horrela, 1919ko abenduaren 7an eta 8an
Juventudes Vascasen lehen batzarra antolatu zen (Euzko
Gaztedi Batza). Lehen lehendakaria Antonio VinЧs y de Santos
arabarra izan zen. Batzar hartan antolakuntzaren beharra
ikusi zen jarraitzaileak eta bazkideak ugariak zirelako. Batzar
berri bat antolatzea erabaki zen hurrengo urterako.

Azken batzar hartan anbizio handiko helburuak
finkatu ziren: Amerikako euskal herritarren errolda osatzea
argitalpen abertzaleak bidaltzeko asmoz, lau hizkuntzatan
idatzita egongo zen liburuxka eratzea munduari euskal
abertzaletasuna ezagutarazteko eta euskal emakumeen
artean kultura abertzalea sustatzea. Gainera, lan poltsa
sortzea erabaki zen, hala nola Iragarle eta Hizlarien Idazkaritza
eta preso abertzaleen aldeko Abokatu eta Prokuradoreen
Idazkaritza.










