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Orain arte egin ditugun Aberri Egun guztietako aldarri nagusia izan da gure
herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela,

Euskadi dela

euskotarren aberria. Aurtengo ospakizunera begira planteatzen zaizkigun
inguruabarrek hauteskundez jositako egutegian kokatzen gaituzte.
Gorte Nagusietarako hauteskundeei dagokienez, bozak datozkigu oso giro
tenkatuan eta bozketen ondoren sortuko diren gehiengoen arabera, inboluzio
demokratikoa eta Estatuaren bizentralizatzea eman litezke. Maiatzean,
hautestontziek

toki

gobernuen

eta

Batzar

Nagusien

mapa

politikoa

birformulatuko dute, Euskadiko egituraketa instituzionalaren oinarrizko zutabea,
alegia. Oinarrizko harmaila dira gure nazio erakuntzarako eta ezinbesteko
kantoi harri gure gizartearen kohesio eta ongizatea lortzeko. Nafarroako Foru
Erkidegoari dagokionez, hauteskunde erabakigarriak izango dira urtetan
integrismo sektarioak altxatu zituen intolerantzia harresiak eraisteko hasitako
lana finkatzera begira. Bozketa horiei guztiei gehituko zaizkie, era berean,
Europako Parlamentuko ordezkaritza aukeratzeko egingo diren bozak.
2019ko Aberri Egun honetan nabarmendu nahi dugun helburua da gehiengo
demokratiko nahikoa sortu beharrean aurkitzen garela, gure herriaren
proiektua

bultzatzen

jarraitu

ahal

izateko.

Gure

udalerrietan,

gure

herrialdeetan, Espainiako Estatuan, Europan. Aberri Egun berezia dugu
aurtengoa. Gure Aberriaren egun handia da eta euskal emakume eta gizon
guztiak deitzen ditugu bozkatzera Euskadiren lidergoa denon artean bikoiztu
dezagun. Pausuz pausu, herri honen askatasunerako bidean aurrera egin
dezagun.
Benetako politikagintza, mendebaldeko demokrazien ezaugarri izan den
politika “solidoak” Espainiako Estatua eta bere Gobernuan daudenak

derrigortzen ditu planak, proposamenak eta ekimenak abian jartzera,
Espainiako Estatu barruan nazio errealitate ezberdinak direla aitortzeko arazoa
behin betiko konpontzera begira.
Europako batasunaren baitan ere ez dira baldintzarik onenak ematen gure
herrien etorkizun komunaren inguruko hausnarketa lasaia ahalbidetzera begira.
‘Brexit’aren eraginez, Europako Batasunak ez du oso jarrera irekia erakutsi
gurea moduko herriek zilegitasun osoz egin duten eskariaren aurrean, Katalunia
edo Eskozia moduko herrien eskarien aurrean, Batasunaren baitan nazio gisa
aitortuak izan gaitezen. Europak ulertu behar du bere esparru barruan diren
Estaturik gabeko Nazioek ez dituztela Batasunaren loturak hautsi nahi.
Duela ehun eta hogeita bost urte, Arana-Goiri anaien eskutik, Ikurrina lehen
aldiz igo zen eraiki behar dugun aberriaren ikur gisa. Ordutik hona, gure historia
osoan urte bakar batean ere ez da igo gabe geratu, Pirinioetako mendilerrotik
hurbil dagoen txoko honetan, Espainia eta Frantzia Estatuen artean, Herri bat
dagoela adierazteko, bere askatasun nazionala lortzeko borondate hautsi
ezina duen herria garela esateko. Askatasun hori irabazi nahi dugu
herritargoaren gehiengo nagusi batek askatasunez eta demokrazia giroan
bere

borondatea

hautestontzietan

adieraztearen

bidez.

Izatea

eta

erabakitzea. Horra hor gure eginkizuna.
XEHETASUN TEKNIKOAK
Ekitaldi politikoa. Bilboko Plaza Barria. 11:30ean
- Hurrenkera honetan hitz egingo dute: Aitor Esteban, Kongresurako Bizkaiko
zerrendaburua, Iñigo Urkullu Lehendakaria eta Andoni Ortuzar EAJ-PNVren
EBBko presidentea.
- 18 x 10 metroko taula = 180 metro koadroko zabalera izango du eta 80
pertsona hartuko ditu: Euzkadi Buru Batzarra, Eusko Jaurlaritza, Herrialde Buru
Batzarrak, hiriburuetako alkateak, ahaldun nagusiak, Batzar Nagusietako
presidenteak,

Kongresu

eta

eurodiputatua, besteak beste.

Senatuko

hautagaiak

eta

EAJ-PNVko

- 20 x 15 metroko karpa = 300 metro koadroko zabalera.
- Mitinerako 1.000 aulki jarriko dira.
- Argi eta soinurako 90.000 watio.
-Telebista seinalea produzitu eta satelite bidez emitituko da.
Bazkaria. Bilboko Areatza. 14:30ean
- 90 x 15 metroko karpa = 1.350 metro koadroko zabalera. Uri Erakunde
guztietako 900 pertsona batuko dira elkarrekin bazkaltzeko. 45 pertsonako 20
mahai jarriko dira.
- Txosna.
- Komunak bertaratuentzat.
- Antolaketa lanetan 50 boluntariok lan egingo dute.

