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Gaur, Hiriburun elkartu gira EHBairen I. Kongresua aurkezteko. Frantses hauteskunde le-
gegileak iragan berri diren honetan, gogora ekarri nahi dugu, duela 15 urte Abertzaleen 
Batasuna, Batasuna eta Eusko Alkartasuna alderdiek bultzaturik, ezkerreko abertzaleak  
hauteskunde legegileetara eta jendaurrera EHBai koalizio gisa aurkeztu ginela. Indarrak 
biltzeko apustu hartatik Euskal Herrian aldaketa garrantzitsuak gertatu dira eta ezkerre-
ko abertzaleak aitzinatzen segitu dugu. Horregatik, momentu egokia da ondoko urteetako 
perspektibez gogoetatzeko eta indarrak biltzeko.

TESTUINGURUA

15 urte iragan direla aipatu dugu eta denbora honetan gauza anitz gertatu dira. Gaur Ipar 
Euskal Herriak Frantses Estatuan eramaten diren politika ukatzaileen menpe segitzen du. 
Gobernu ezberdinen eskutik izan den bilakaera neoliberal eta autoritarioa eta Estatuaren 
oinarri zentralista eta jakobinoa azpimarra daitezke guziaren gainetik. Horrek guziak ondo-
rio larriak ditu Euskal Herriarentzat, euskararentzat eta bertako biztanleen ongizate eta es-
kubide sozialei begira. Parisen hartzen dira gure etorkizuna baldintzatzen dituzten erabaki 
nagusiak eta erabaki horiek ez diete euskal herritarren interes eta beharrei erantzuten.

Errealitate horren parean, Euskal Herriak bezala, herri ezberdinek beren aitortzaren aldeko 
borrokan segitzen dute. Kanaky, Korsika eta Bretainia aipa genitzake aktualitatean. Borro-
ka hauek guziek identitate hauen aitortzaren auzia erregularki frantses agendan erdian 
ezartzen dute. Katalunia, Eskozia edota Irlandako burujabetza prozesuak ere nabarmendu 
nahi ditugu. Finean, estaturik gabeko herriek gure geroa erabakitzeko dugun eskubidearen 
alde bidea egiten segitzen dugu egungo Europan.

Euskal Herrian ere azken 15 urteetan azpimarratzeko mugimenduak izan dira:

• Aieteko konferentziak eta ETAren borroka armatuaren bukaerak inflexio puntu 
historikoa markatu dute. Badira 4 urte ETAk desegitea erabaki zuela eta horrek 
agertoki erabat berria sortu du proiektu abertzalearentzat eta oro har, euskal jen-
dartearentzat.

• Bake prozesuaren garapenak baldintza berriak sortu ditu Euskal Herrian. Urte 
hauetan, aukera berriak ideki dira gatazkaren ondorioen konponbidea kausitzeko. 
Alta, Frantses zein Espainiar Estatuen jarrerak ez du permititu prozesua bururaino 
eramatea. Ipar Euskal Herriko gehiengoa mespretxatzeaz gain, euskal preso eta 
iheslari politikoen auziak konpondu gabe jarraitzen du.
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• Instituzionalizazioan, estatus bereziko Lurralde Kolektibitate baten aldeko adosta-
sun sozial eta politiko garrrantzitsua lortu da, eta gerora, lurraldetasuna finkatuz, 
2017ko Euskal Elkargoaren sorrerak urrats garrantzitsua suposatu du. Abertzaleon 
erronka urrunago badoa ere, lurralde ikuspegia sendotzen laguntzen du eta ondo-
rioz, proiektu abertzalea indartzen.

• Ipar Euskal Herriko jendartearen sektore ezberdinen borrokarako mobilizazio gai-
tasuna eta erabakitasuna azpimarratu behar da. Mobilizazio sozial hauek aitzina-
mendu instituzionalak eragin dituen indar harreman bat gorpuztea permititu dute.

Finean, Ipar Euskal Herrian adostasunean eta akordioan oinarritzen den prozesu politiko 
bat garatzen ari da azken urteetan eta horrek indar harreman berria sortu du Frantses 
Estatuaren aitzinean. Hots, aukera berriak burujabetza prozesuan agertoki berriak sortzen 
jarraitzeko.

Halere, desafio handiak ditugu aitzinean. Gure herriaren geroa ez da segurtaturik eta feno-
meno batzuk kaltegarriak izan daitezke, horien artean, gertatzen ari den emendatze demo-
grafiko etengabea, lurra eta etxebizitzaren espekulazioaren krisia edota eskuin muturreko 
ideien emendatzea.

EH BAIREN 15 URTEKO IBILBIDEA

Testuinguru horretan garatu du EHBaik bere jarduera. Ezkerreko abertzaleak funtsezko ak-
toreak bilakatu gira panorama politikoan. Hamabost urte hauetako bilakaerari erreparatuz, 
argiki ondorioztatzen da EHBai ordezkatzen duen ezkerreko proiektu abertzaleak gero eta 
sustengu zabalagoa biltzen duela herritarren artetik.

EHBairen lehentasuna mobilizazio sozial horiek sustatzea eta instituzioetan ordezkaritza 
zabala lortzea izan da. Gisa horretan, proiektu abertzalea indartu eta Ipar Euskal Herri-
ko prozesua hauspotzeko. Hauteskundeen bilakaera ikusirik, EHBai lehenengoz aurkeztu 
zenetik, bilakaera baikor batean murgildua da eta iragan hauteskunde legegileetan dugu 
islada non 20.821 bozka lortu ditugun.

Bide luzea dugu egiteko. Batetik, ezkerreko proiektu abertzaleak oraino hutsune handia du 
biztanle gehien biltzen dituen Baiona-Angelu-Biarritz hirigunean. Bestetik, ezkerreko lehen 
indar gisa kokatu den arren, frantses zentro-eskuinak nagusitasun handia du oraindik eta 
gehiengoa du Ipar Euskal Herrian.
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Duela 15 urte, ezkerreko abertzaleak zatiketa historiko baten gainditzeko bideari ekin ge-
nion. EHBai mugimendu anitza denez, ikuspegi eta iritzi desberdinak bultzaturik, barne ez-
tabaida batzuk izan ditugu, baina gaina hartzen jakin izan dugu, era kolektiboan hartutako 
erabakiak aitzin lerroan jarriz. Honek, urte hauetan, batasuna atxiki eta aitzinatzen segitu 
lagundu digu, EHBai ezkerreko abertzaleen erreferente politiko eta instituzional bilakatuz. 
Gure iritziz, hori balore handiko lorpena da, etorkizunean ere garatzen behar dena.

I. KONGRESUA: EZKERTIAR ETA ABERTZALEEI DEIA

Bilakaera honetan heldu da EHBairen I. Kongresua eta haur, Hiriburutik, EHBairekin identi-
fikatzen diren Ipar Euskal Herriko ezkertiar eta abertzale guziei deia egin nahi diegu parte 
har dezaten. Egun kidetuak direnak, eta ez direnak.

EHBai ezkerreko abertzale guztien tresna komuna izanki, kongresua parte hartze ahalik

eta handiena lortzeko anbizioarekin antolatu da. Gogoeta kolektibo honetara batzeko go-
mita luzatzen dizugu, denon artean aitzinamendu berriak egin ditzagun.

Kongresuak EHBairen azkartzea eta berritzea ahalbidetzeko xedea du, eta horretarako, bi 
erronka nagusi izanen ditu:

• 2022-2026 aldirako norabide politiko nagusiak finkatzea.

• EHBairen antolaketa berritzea. Horren baitan, zuzendaritza berria erabakiko da.

Kongresu prozesua irailean hasiko da, eta urrian zehar Ipar Euskal Herriko luze zabalean 
bilkurak eginen dira denen parte hartzea bultzatzeko. Azaroaren 26an izanen da Kongresu-
ko biltzar nagusia, Baionako Elkarteen Etxean (Glain).


