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AURKEZPENA

l992an Balzar Nagusia egiten denean, Euzko Aldeldi JelTzalea bere ehnngallen
politika eta gizartearen lehian.

rurteal'en atali-atalian aurkituko da Euskalelriko

Aldeldi politiko batek 100 ulte iraute hutsa bada belez hausnarketalako nahikoa
alrazoi Euzko Aklerdi Jeltzaleak bere sorburuaz etq urleelan zehur lwinbat errcgimen poliriko eîet giutrte-egilur¿t lterezien orÍeùn inclarrez irqun izanaren galdela bele
buluali egin diezaion.

Algi

ere algi dago, eragile zehatz jakinak alde batera utzirik, aldeldi politiko

batek erakunde legez bere ihardunbidea 100 urtetako t:izi¡zaz abalatzeak zer edo zer

elakusten duena, 100 urte holietan -gutxi asko- zelbitu gogo duen hen'italgoalen
eskabideei eten gabe ela zuzenki eran tzu ten jakin duena, alegi a.
Herritargoarekin bat egoteak Euzko Aldeldi Jeltzalea murgilduta dagoen gizartearenganako atxekidura, aldagaitasun eta eralatze egokia dakal ondolik.
Era berean -diktadura edota askatasun demoklatikoen murlizte garaietan-, Euzko

Afdeldi leltzalean ekinkide izan direnek
I

eta

badirenekjarkiela etajazarpenelako gai-

tasuna erakutsi dute, ia egitsali urenen mugajotzelaino ere.
L'aunren bau ez da soilki Euzko Alderdi Jeltzalealen ekintzaileen jarkiela gaitasun hutsaren fluitu. Beste elagilelik ele bada: Aldeldialen analisi politikoetarako gaitasuna, pragmatismoa eta zindotasun ideoÌogikoa.
E,uzko Alderdi Jeltzalearen histolia, mende luze batetako eta XX. gizaldiko egoela ideologiko eta politiko ekaiztsu eta nahastetsuan, egitsali urenez gain, barne ura-

¡ze, zatikel^ eta, jakiria, kanpotiko "clivitle et int¡tero" azpilan eta maltzulkeliaz betetako historia dugu.

Hilu krisiune latz izan dira historia kolapilatsu honetan. Egia esan, Euzko Alder'di Jpltzaleak abaguneotan okerreko bidea haltu izan tralu, mapa politikotik desagertu
egingo zatekeen segulaski.

27

I
Lehenengo abagunea lì'ankismoalen eskaintzekin sortu zen. Cure ekintzailcetari-

etol|i, cur-ak bihurtr-l ditLr hilotz denbo|ak. Aipatzckoa da, besilagapencan E,uzko Aldeldi Jcltzaleak Hel'ria elattr eta ber'clenròkraziaranzko
tllclc.
rratze¡ bete bchar izan clucu lan izugallia. E,uzkaclilcn aul't'ct'aktlntza sozio-ekononli
koan arras el'abakiot'r'a izau da hol'taz. Alderdial'en enutiu.
ur.teak joan. ur.tcak

Euzko Atclc¡cli Jcltzalcaletr ìLaunrerrcan bada bestc eragilclik el'c: balol'c banrcz-ill
bezain hobcgarli diren askatasun cta jr-rstizialenganâko atxekitnena, Aldeldialcn
zcntzu huntaiista. Euskalellialerr burujabetzalcn aldeko defèntsa lehiatia cta, azkerrez, abagurre histoliko bakoitzak biclematen duen ncult'izko gulbiltasuna, uneatl Ulleko ahalbicle el'ealak eta irleologialcn tinkotasuna ahaì den netll'l ian batel'atzctl sailttuz.

Era berean, Euzko AldeLcli Jeltzaleak burukideen printzipio scndotasttnali zot'
clio Eulopa Battlaren elaikintzarenganako atxekipcna, eta hori cgitasnro honcn lbt'mulazioal'en lehen-lehen guuetik, betielc Euskalet'r'iat'cn indepenclentzia ct¿ì estattl
pLopioa izateko helburr.rak cgungo abagLrne historikoalen nahitilezko beha|retat'a
egokitLll.ik.

Beste tentaldi-abagtrne au'iskutsu bat nazional-sozialisten cskaintzar.ena izan zen.
Europa eldia faxismoaren menpcan zcgoen garaiun, Fr.antzia er.e osoan atzemana, eta
Hitler-ek gerra ilabazia zuela eta "Milu urtertn irrturt¡4o z.uen Reich_rt" jada ir.asia
zelakoan, agintari alemaniat'ren eskaintza zehatz c;fa eskuzabala heldrì zitz;ion Eu7-ko
Alderdi Jeltzaleali, baldintza haietan tentagarrja ezezik, ez onestea zehar.o er.abaki
ausart eta beldul'gallia ematen zuelat'ik. Eskaintza holi, aginta¡i fi'ankisten ezkutu¿rn,
Burgoseko espetxel'a zÛzendu zen, bertan bait zeuclen ber.en cr.abakiz eta bor.ondatez
gartzela bzu'r'uan jalraitu nahi izan zuten Euzkadi Bul'r¡ Batzal'r'eko bur.ukideak. Hauxe
izan zen lankidetza saloari eman zìtzaton erantzuna: "Horrelukorik egingo btrgenLr,
E u zko rl i ko ka I e e tan a rnt sxt ka e ro b i I grr i r¿cr ten m e re ko ge n Ltke', .
zi

Hiftrgarren tentaldia ideologien erernuan garaile atela zcn faxismo¿u-en a¡r.kako
deko komunisnloarena izan zen; getra ostean, etor.kizuner.ako
nagusi legez adit, zuten komunisrnoa Europako intelektualek,
olikoak ere bar.ne zir.ela.

Gutafiko batzuk, uste sendoz eztk zenfzt pr.aktikoaz., etor.kizunar.en jabe azaltzen
zen agintekeriazko pentsamolde halekiko akordio modur.en bat.edo bultzatu zrÌten.

e
staren
, ETA
hori

eak, Estatuan
kan abiatzeko

Euzko Gazte_

tental

Bulukideak
ltor
honek bulLrkide
"Badakigu

uten metodoen aur.ka jal.r.i zir.en argi eta gar.bi:
n, inoiz e?. bctintt nr¡lct rtteratzen,,,- eta jar.r.era
eta adimen argia el.ak¡sten du.

68ko Maiatzaren ondolik, paltidu berliek malxisnro-leninismoaren k¡ntza bcrengandu ztrten, elabide abeltzaleak zeharo eldeinatuz eta Euzko Alder.di Jeltzalea .,hislorioren gartbaroro" betilako zokoratu nahi izater.ainoko oilar.ker.ia nabarmenaz.
Eholtzi egin gura izan zttten ELrzko AÌdeldi Jellzalea, hilotza izango bailitzan.
)a

Ar.tckoa, ez cla lrorbelc bulua gogobetetzcko elesia. Ctrre alcleldikide cta brrrtrkide guztiei zuzendtrtako zrrhttl'tzi-oharpena izatr nahi dtl.

Gure Al<leldia beti archtlatu iztn da izanaz, eÍ.a ez hot't'enbcste itxtrt'az Hol'taz,
moda ideoìogikoek eta indar mcncielatzaile joankollek ezin izan dtrte inorrdik ere
suntsitu ez il'entsi.
Ber.az, kontuak jota, Aldcldiak cz drr zcltân aldatu bere oinat'riz-ko ideologia eta
norabide politikoa, trahiz eta Unean uneko egoera sozio-politikoetâra zttzenki nroldatzea czinbestekoa dcn

Bihoakie, bacla, lc|r'o hauetatik gu|e eskert'on eta otnenaldi aPala culon lan, ekinten, bur¡hauste eta ihaldunbicle egokiaz XXI. gizaldiaren atat'i-atarian Etlzko Alder'¿i Jeltzalca E¡skaìeu'i osoal'cn zerbitz.utan dagocn f'orntazio politiko sttstl'aittl, sendo
eta zincloa izatea posible egin dtrten "uldertlikide" gtrztiei.
ELrzko Alclercli Jeltz-aleak bailu begicn ¿ìulrcân elt'ouka handi eta lchiatsrra: gure
He¡.iaren nahi eta espelantzak ellealitatearen alabcra bidclal.zekoa, indat'ket'iaren ittlr.ri <len rningostasun ctzt ezi¡ak elagindako gol't'otoa gaindittrz; hau da, etr'skul gilorle
osottrentartko ort¡4i:ltteko, tturrerrt¡titlaZko ela u,skultt'ttrneZ.ko politikú al0 gi?Orle
p ro

ie

kl utt e sko i n t:.e tt io r ro

ilia kort.

Gr.rzti hor.r.etal'ako -Euzko Alderdi Jeltzalealen histolia osoan zehat' bezalatstr-,
gizartearekin bat izan behal da, bet'e beharlizan, gaheziak eta aurreikttsi daitezkecn
bitoku"ro posibleak lehcnsotnatu egin behal dita Zche.zki, Aldel'diak giztrfearen
rtklokuntzìtruko Íresttu izan behal clu, hiritalgoarcn bet'alen baitatik atet'atako grinontzeko ekinbideen trt'gazlc eta lagtrnkide, ongizate eta aLrt'r'el'apen nlaila handiagoa
izango duen He|ria elaiki asntoz. Horretalako nahitaezkoa da gizarte cta politika
nrailako a¡iztasuna eta etot'kiz.tlncko gizartc orotan izango den balizko konpìcxutasttna onal'tzea

Zercn eta, lehenengo eta bchin, Hclria elaikitzeko pt'ozesuan aintzindali izatea
holi da Euzko Alcleldi Jeltzaleali dagokiona-, pl'ozestl il'ekia izateaz gain, herli
eta politika atxekipenezko gorabidean oinat't'ittr behar baita demokrazia ba¡'rtran.
eta
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1

Ho''ek aniztasuna ona'tu, efi'espetattÌ eta
indartzea
tagonismoa sustatuz eta arderdi .to girurt"-"oäitlïo eskatzen du, gizartearen pr.o_
irugortortasuna'i bide emanez.
La'ho.i doakigu ELrzko Arderdi JeÌtzalear.en alder.dikide
guztioi, eta ran horretan
konplometitzen gar.a.
Eta horretarakoxe burutzen.dugu
honako ponentzia hau, Heni eraikintza
bidean
Jelrzaìea¡.en lankidäza ,";;;hi;;i;;ngo
den argi eman era zedar.i_
,?:i::."'o"oi

METODOLOGIA
Dokumentu hau etatzeko elabili dugun metodologiak Euzko Alderdi Jeltzalearen
ekintzapidea gàazatzen deneko oinalri-oinanizko lau eremu edo hausnarketa-esparru
jorratzen ditu:

EREMUA: Lehiatoki politikoa - ZOOå.a abiapuntu.
EREMUA: Euzko Alderdi Jeltzalearen presentzia Euskalerliko
3. EREMUA: Euzko Aldeldi Jeltzalearen baitarantz.
4, EREMUA: XXL menderako proiektu abeltzalea.
1.

2.

gizaltean.

Elemuok aipatze hutsak ez du esan nahi gai guztiak hol'retan agortzen direnik,
hau da, beste ponentzia batzuli edota eranskin gisala honi lotuta, alderdikideek
bidezkotzatjotzen diiuzTen beste zenbait gai ere barnesartu ahal izango dila.
Hortaz, zentzu hor.retan, dokumentu ilekia da.

Azkenik, hausnarketa eremuotako edukin eta jokabideen azalpenak adierazpenteknika zehatzbati eusten dio, hain zuze¡ ele aurrerantzean eztabaidagai izan daitezkeen zenbait argudio-ihardunbide ahalik eta belbarik gutxien erabiliz lantzeko teknikari.

3l

r
cgUngo egoefan. aski kr"lr.aia eta ausardi beha| bait dir-a inda|ke[ia|en pfoble
nrari tlaunral'ik gabeko it'tenbidea etnateko.

Azkenik. iharc[tnbicie honek zuhUl'tz.i¿tz. ztclt)tz eta polizi ekintzez- batct'a gattz¿ìtu7. gct'o- indarkcliaren elkal'r'izketa bidezko ¿rt.naiera ck¿rrriko ltlkc cta
Herria bakc bidela eratnango.
Dena clen, talcle politiko guztien funtzionat.ncndua artekat'ik gabc eta Ajtrt'irr
Eneako Hitzalnrcnean oinal'ritua nl¿ìutentzca ilatlnat'azi cta abcrastu bchar dcn
balorea da, eta dagoeneko lortutako balol'ca.

B) Euskal gizartearen normalizazio, elkartasun, eratze eta garapena'

Hau

da, eUskãl gizaltean clil'cn eta ar-i di[en eriztastlrl cta nol'abidc desbe|dinen
altcko topaguneak gehialaztca.

1.

Euzko Alclcrdi Jcltz-alcalen ikuspcgitik, er,rskitl gizarteal'err el'¿ìtze eta clkaltas¡nezko guneak bilatz.ea, Euskal Heu'i kontzicntzia cta ktllttrr¿r llol'tâsLlnarell
garapcnean sakontzen lagunduko duen politika bc[ezia cgitean datza, berc
ãskaìasLtn, aukcra bcr'dintasun eta ongizate maila altxattrz. Lan honeLarako,
behal. behal.r.ezkoa dr"rgu b¿rzterre tako taldeak gelo eta gehiago barnesat'tzea
eta gizar.tcaren altiztasuna otìat'tzclr -giZltlte nlodetno bitten itz.trriczinez-k<l
ezaugar.ri-. Honekin batefa, elka|ga|ri bihurtrr behal dtrgu ot'ain at'te taldc ba
tzLrk hala ustez eta soil-soilcan edr.rki dittrzten nortasun ezaugallictan dcnok

EREMUA: I,ehiatoki potitikoa - 2000.a
abiapuntu.

ELrzko Arderdi Jertzareak,

datozen ur.teetar.ako
-eta 2000. ,rtca abiaprntr trzat hartrz--, honako helbr-r" eta ger.takiznn
hauek bur.,àaìrL'.r.eikrsten crLr:

A) Euskalerria Baketzea. ETA e'akrncrear.cn
inclar.ker.ia desager.tzcaz bater.a
giruzrtuko dr. intlar.kcli¿r uT.teit ,,c.itrl,(,.\.tcko
ltttltlittt:tt ,rr, ì"ìi.r'¿ìg.lí

iz.an behal' dtrgrrn Paltaidctza

Eguneün-eguncan hancliagoa rlen hcl'ri onelitziaz Etrzko Alderdi Jeìtzalcak
liãeratLr nahi ch.rcn tnttgitrleucltt abel'tzale baten ihardtlna eta zcntzua giz¿ìl'te
sektore dilèr'cnteetan balna mttt'giltzeall datza, sektot'e hol'icn babcsa lol'ttlzeta apendtr agot'etâ jat'l'cl'a nlaxinlalistak aldc batelrl tltz-iz.

Horfaz, nahitaezkoa cla Bloke crenrokratikoa
rlerakoaren par.taicre crircn arder.cli
politiko guztie' hausnarketa bateratsu
.t^k;,;ì, aiparutako herbrr., hor.i ber.e
n",0, era ekinrzapide ¡",.,.iut or,r',ìrìì åìa
antolatzeko bicle egokia izan
ff:ï1

Mugirncnclu abel'tzaìe horrek bcrc aniztàstln, tolerantzia eta alclerdikeriarik
eza bermatzelr clitU. Az.ken batean, eÍizpide sozio-kultul'al askotako biz.tanlegoal.en gero cta handiagoko gehiengoak onat'tuak izan daitez-kccn noftll.stlll
ezaugatt'i jakinetarr kidc izatca cskaintzen dio gizalteeli.

Zenfzu horretan' bada, "elka'izkcta"
e'raitza onak
betiere demob'aziazko plintzipioei utn'"gìî'goU" ekar. critzakee' bicrea da,
rtzi'ik, baina baita e'e e.skr zatarta, un"r-J*'t¡¿" eta txantaiak alde batera
bcr.r.iak ,r.r.¿rtrz. Euskar eta
espainia'giza'tcari i'renbicre bakar-rzar
o,,;k;;;u behar bair zaio, bere_berean
onal dezan

Amaitzcko, "bihol<lt", "brtrtttt etct ercr¡4irtkorltt.strrta" lolzea da Etlzko Alderdi
Jeltzalcaren cskaintza. Oinarri sendo eta bakatt'arcn gaincan craikitako
pr.oiektu politikoa, "euskolasUna"r'i hainbat ikuspegitatik begilatz-en dioten
pertsonez osatutako al<ìerdia, sexu, e|lijio, hizkuntza cdo dcna delakoagatik
gerLa claitezkcen cliskrilninazioak erabat eta zcharo bltT,Ieïtzen dittren alderdi

politikoa claiki nahi bait dugtr'

c) Euzkadiko mapa politikoaren berregituraketa. Politika eta soziologia

ana-

izan-aklercli potitikoetako btlt'uen ¿trtean bezalatsu- akoldio bat
go da zitr¡r'asko, EuSkrtl Elkarte Artlonuno¿tretr mttpa politikoatt entotett dett
lctuttrgtri-eskuittlartrett Lttlikct¡tenrt gehiegizk;l:.ttf iolz.aurett guittaurt htrin
zu7,en ete. Ilol.taz, bakantz-e-pfozesua gâratU behafl'a eginkizun dagoenik ez
du inoltxok ele tlkatzen.
EUzko Alderdi Jeltzaleak, eritzi hofr'ckin orohar bat etolri arTen cte, bi iktrspcgitatik aditzen dtr egoela holi.
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;akrna den-. Euzko AJde¡di J
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Ko pl'est dago oso-osorn,
eta
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,eo

glit

ho
lrai

a,'te
t
otas
lol

et¿r (lato:i-en

urteetilr Cobeuru Zentr-ala|en (CoLrcr-nu Espainolar-en) jeur'-

ZentT-u honetân. eta goiko purìtuetân ituneoi [¡uruz enranclako zehaztapideak
baliozkotzat jcfzcn clitugula, z.ct'zt ztdicrazi bchal dugu algi eta -lalbi: Euz-ko Alclcrcli
.leltz-ale¿rk negoziaketa eta akor-dior ako ¡rarkatz.en ducn lcku¡ cta biclca Cclnikako
Autorror.l.li E,statutu¿r dela, eta ez besterik. Berone¡r gârâtze, sencloketa eta Euro¡ra
Batuarcrr bilakaelan aun'eikus claitezkeen jocrcn arabclir. Estatutuak balncsartzen
dituen termino guzlicn sakontzea da (opaketa et¿r akoldioa posible egingo cluen elkargurre hor lek soltLrko duen enraitzalik oparocna, bctierc nralko hon'ctan subirarrulasun
nraila handiagoak loltzeko hclbr-rrua ahaztu gabe

Estxtutualcn galapcr.ì et¿r s¿rkontz.ea helbulu ducn hitzalnrcn olo gauz-atu daitckc
E,uzko Aldercli JelLzalealekin. balclin eta helbr-rru hon'et¡n Estatutuak zeh¿rzten ditucn
aullcikrrspcncn bctclazpcna saltzcn bada.

Holtaz, eginkizun holl'etatik aldentzeak e(lotâ E,stâtr-rtua clesitxurltzeak, ELrzko

Aldcrdi Jcltzalcarckiko akordio gaitik kanpo uztcn du aulrctiaz cdozcin

hitz.ar

rrcn

eskatzai le

E,ulopako Est¿rtuen egLrngo egitulakctak zenbait ulr'¿ìts eìll¿ìn behar izan ditLr his-

abe¡tzaletasunak atu

Aipatur.iko

Zchatzago.

garritasunr grrantizatzcko cstatu nrailako partidLrckiko balizko lankidctza politikei
dagokienean, baclirucli estatuko pzr-tiduok aulreikusten dúen "l¡alrurri:¿r¡r" nrajla llrrck
eta ELrzko Aldercli Jeltzalealekiko akolclioaren intentsitateak gor'ântz- joko (lutel¿r

Euzko Alderdi ,Ieltzalea eta loratuz doazen nazionalisnroak.

Her.iar.en irldartze

Iasai ikrsten

lankidelza lehentasunik Aldcldiak bilatzcn cluen euskal hilitargoalen interes orokor a
cta itunclu daitezkeen plogr anìez besLelik. ¡rlarrlearreudu lronekin bat clatozen erab¿t
kiak une etl inguluabal olori egokitulik

kari dagokionez _nahiz.
eta
ko batek bere clituen joko
ot'ekin akotdioetara heltzek ez dago.

zchrttz lo,'tzeko
;--:lì:':1i
l"]b':r'tr
oeotoglkoci
ttk, egirt g.bc -: ilttn g¿tLtzatzen dir.a, bcticl.e
jaur.tze

Ez dago, haatik, eskenta
honetan cta Euzko
Al<Ie ¡di Jeltzalear.e¡r
ikuspegian bcste

torian zehar; nazio eta hen'i difèrenteak ellege ar'leko ezkontza bidez blttte¡ zelt,
almen bidezko konkistaz edota gatazkan mulgilclua zegoen nirziojakinalekin zclikusilik ez z.utcn potentz.icn arteko gclla ostcctako ituucz sol'tutako nazioak zircla, cclo
ta, arlazoiak arrazoi, nazio baten Estatrìcn alteko banaketa zela, egitulaketa bidcak
tu'¡Íz ett anitz izan dila.
Prozcsu hollcn crnaitza zenbait EstatLu'cn craiketa izan da, eta gchienak uazio bat
baino gehiagoz osatu dila. Alderantziz. ere, nazio batz.u bi edo hilu Estaturen luretan
daude kokatuak Espainiak eta Frantziak lehenengo kasuko ezaugalliak dituztc; Euzkadik, ostela, bigalrenalenak. Guz-ti ha¡-r labulbilcluaz, Eulopan, EstatLrnk elaiki cz
dr.rten nazio multzo bat badenik czin da inola ele uk¿rtu

Naziootako batz.rrk beren rìortâsun ezaugariak edota beren buruen jabe izateko
bokazioa galtzen-galfzeu joan dila histolian zehar', rlenpe claudeneko Estatuak elabat
ilcnstcraino. Bcste batzuk, oldca, aldian aldiko indan'cz. naz.io gisa zoL zaicn eskubidea elleklanratu eta Helli gisa egitulatzeko, elkartzeko eta beren bi'¿itza ¿uzentzckc>
crak belei dagozkiela aldalrikatuz joan dila. Euzkadi erc, Alana Coililen garaitik
hona eta bere pentsamenduari esker, bele subiranutasuna izateko eskubiclearen konlzientziztz jttbctzcn arì da, bcstc cdozcin naziok bczalako eskubidealcn kontzicntzirtz.
hain z-uzen. Holrela, bada, ELrzko Aldeldi Jeltzalea izango da eskubide hor-i lortzekcr
lancan jalliko dcn lehen tlesna eta baliabidc nagusi.

34
3-5

r
I Gel.l atik atet atxko rlapa
¡rolitikct:ìt.en on(lo_

Akta Bakalr a iltdat'r'ean s¿utzcalekin. S.E.S B.-r'en erclrkcta eta gauldaino nre rìpcr'¿ìtutll egon diren herri tt,9at'iren inclc¡rcndentzizu'a ctorrelarckin, azkcn tiltcan. eLrr1rpar
cgoela bert ìat'etl ¿ìut'rea¡ì. Euzko Aldeldi Jcltzaleak crrolrka holli gogo biziz cta etol-kizLLniu'i bcgira egin nahi dio aulle.

Ettt'opa. bctidanik iu-an da Euzko Aldcldi Jeltzalcalen abiirpuntul hon'ela. bada,
tllerkattl bakal'l'a antolatzeko kontzc¡rtu ekonor.lrista grinditu ostealr, bcnctako u¡titatc
politikoa osatzeal'en alde cgin clu irpustu, hitzaren zcntzurik zabalenearr. Baina, Euzko Aldeldi Jeltz-alcak e¿ du tloiz es¿ìn europal unitateak bizintodr.r bel'dina ek¿u'l iko
digunik denoi eta het'r ia hclli cgitcn dutcn izena eta iz¿tna ez.elcztuko clirenikl ez-ta
nazionalitate alriz-dtllr cstatu jakinen (beren Lrurr,rak l¿tzt<ttz¿tt dauzkatcn allen) elkar
kcta bor-[xattra denik ere, bai haatik Eulopear ingulu abelats¿l os¿ttz-erì dutcn her ri
askccn batasurra izango dela, eskubide eta cginbchalrei doakien berdilltasLlta
Bada jcnderik, abel'tzale galen aldctiko asmo ct¿ì Europan jalli dugun itxaloperraren artcan kont|acsana iklLsten ducnik Zail egitcn ¿¡ie nttzioï:at (zLrzpizrk Bat) batu
cta askatu eta Europako herriak batz.earcn artean batelatasuna dagoenik onartzea
Ettt'opat' feder-alis¡tloa E,tlzko Aldcrdi Jeltzaleak abeltz-alct¿rsr-lnari buluz drLen abulua
retl osiìgat't i da EìLe bizi. aske eta kontinente eta munclu nlailako gaietan bcsteekin
clkal'lane an ihaldtltzen duerr ctakundetz.at daLrka nazioa. Askat¿tsun e(a elkallrna da
hain zuzcn ere naz.io txikien irtenb¡dea Herri tx¡ki hor.iek, baina baita hancliagoek
elc, egttneroko bizttz¡k jtltz-cn clizkierr alazoei irtenbidea bilatuko badie, ez da¡kate
beste bidelik beren goiko elakurrdcet¿ur nrulgiltzea baino. Alazo arnankor.l.lu¡lak era
bakitzeko, nazio desbeldìnctako kide dilcn gizonen arteko lotura estuagoa cskatzen
du bizitz.ak Eta hollek, bele aldetik, nazioalen gaindi dagoen aginte politikoar.en
bchal'l'a dakal cta el'akunde txikiagoek bolondatez bele sutrilanutasLlnaren aldc baten

luzatz.cit.

Eulopa behallezko da, halen aulkakoak gura ala ez gura. Oraindik or-ain nahikoIttsun "rtuliouul¿¡"-r'ckin amets cgitcn duten Estatuelako hen'ital batzuk dila Europa
len kontra âteratzcn direnak. Gaulko egoerak, egitula politiko, ekonomiko eta sozi¿r
lak errotik aldatzea esk¿rtzen du Behallezko elabell'itze holi ezin iitekc burutu egungo Estatttetr batasunalerr ikuspuntutik. Nazio er-r'calcn (Estatu cdo Estaturik gabeko
herlien) federazioa baino ez da izango aldaketa tinko eta ilaunkol bihr,u'tzeko gauza.
bel'e esku dagoen laguntza csk¿iniko
du aipatutako
gura duen edozein her.rik clernokr.atikoki
ol,,ol
Nazioar.teko den aldetik, rro.tun
"r"iìl¡n"""
2""ä
penentzia el¿t eskua |uzatttz.
"rogit"n.
Jer|zaleak, dokunrentr honen ikuspegi
hurbir rtod,r.a arl.keztLr
eko L'te hon'etan, Erropa batc'atua'eri
itxrl.atzea ;Lr-.rìt o'äugu takeak eta bel'dinlasrne¿n funtsa,utenak
osatrko

¿ut"rutnui, ,¿i.-

I.luzko Alderdi Jeltzalea eta
Buropa.

"Hil olo biziko egun.k Et_trolxtretûzut,,
zioen Lanclab'r.'ko Jabiel.l
Ctu'sct clel puebro vttsc'o-n; hi;ok
guie eg;;r"ãi;1"g,,

Eulopa bonetan ezin izango dio inork ukatr.r lekua gule Hclliari Egungo Estatr-r
hitzaren esanahìa gaindi dadinean, Eulopak belezko eta bidezko oinan'iak ezar rlitzancan, orduan, cta olduan bakafrik edukiko dr-rgu egitu|a egokia, non laguntzeko pr.est
eta erosoago egongo galen, hel'ri garen aìdetik daukagun benetako asntoa eskula
dczagun, hau da, askeak izan E,r.u'opako gainerako herliekin bat.

Euzko Aldeldi Jcltzaleak, Europaranzko bide hol'i zabaltzearen gainean erlan
ditucn zeltzeladck, eginkiz.un bikoitza daukate: batetik, hrn'bileko ctolkizunean culo
pal helli bezala bel'e bizia eta bilakacla bennatuko dituen ploiektLrar-en jakinalen gaitleatr jat-l i ctlskaldunak, Eut'opan bele sLrbilanutasun oso eta bcnctazkoa eskr.tlatzeko
birJelik egokiena z-ein den adicraziz; bestetik, Estatu bal'l'uan z-ein kanpoan, Her.r.ien
Eulopa demoklatiko eta askea loltzeko ekinak cgiten ari eta bide de¡noklatikoak
aintzat haltzen dituzten par tidu cdo taìde guztiekin elkal'lanean ar.itu.

.ek

195(tu.t Lu
gaur.. l993ar.e' arar.ian cra

36
31

I
egotzi dakizkiokeen jaul'tze el'antzunkizunetan asmatzea. Gizarteat'en esanetat'¿r dagoela dioen proiektuak halekin bat egiten duen heinean.
Bestetara izanez gero, et'aginkot'tasuna aldika baino loltuko ez duen hauteskunde
tresneria soilik bihultuko da hauteskundeak ospatu daitezenean , egitula,demokratikoa belen alabela itxuratuz eta hauteskundeetan abstentzioa bultzatLlz.

Galaia gar:ai, politika kontutan paltehartzea eta elkallaguntza eskainiz, er.rskal
gizarÍea ilusioz betetzeko oldua ilitsi da hain baten.
Komr"rnikazioa, iragazkoltasuna eta jalrela ilekia elakutsiz; galbidekeria eta aparatr-rkelia gaitzelsiz; histoliak egotzi dizkigun balol'eak suspertu, sakonean abet'tzale
mugimenduekin lotLlta doazenak: norbanako eta helri ma.ilako zintzotasuna.

2. EREMUA: Euzko Alderdi
Jeltzalearen presentzia euskal

gizartean

Mezu egiazalea beti arurean; demokraziaren lorpenaren kostua gizalteat'i erakutsiz; gaiztakeriaren mamua ulrundu eta hen'ital'rak konfidantzaz jabetu eta sisteman
parte haltzen bultzatuko dituen

paltidu politikoen ihalduela legezkotu eta goraipatu, hot'retarako benetazko eta
ageliko finantzaketa aldalli katuz.
Azken finean, hala Erlzko Alderdi Jeltzalearen barruan nola holren gizartearekiko
harremanetan, ihaldunbide demoklatikoak ind¿Lrtu, betiere Euzkadiren gulaliak Er,rz-

Azt

t¡erako
jalamo
berriak

Etorkizuzaugar.r.iei

eta el.edu

Ikuspuntu hor.r.etatik. bada, ondo
eder.to daki Fuzko Alder.d
duen' ezen'

lIl.l"n*
- Eusi<e.a
-

ihardtrnbide

i Jeltzaleak zet
rabur.birduko gcni-

bederen.

Enonka hon'i aurle egiteko gauza den paltidLrlik egotekotan -Euzkadin ari dilenetatik alegia- Euzko Alderdi Jeltzalea egoerâ ezin hobean dagoela esan behar'. Urte
asko daramatza euskal gizartean sartuta -espel'ientzia mardula ere aldeko- eta hot'regafik ez da erokeria galaile aterako garela pentsatzea.

eta gure kurtu.a
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ko Alderdi Jeltzalearen asmoen aulletik joango direla, inoiz bat etorriko ez balira

p.opio abultzatzekooLduan aneta
bereziaja'.i.
xederan, ahalik era jende gehienar.en _henjrar
o¡oren_

par._

Menper.atu nahia eta bakalrean
aritzeko usteak baztertu.
Azpi jaurker.iak er.abat uxatu.

Euskal gizartean lo'atzen diren

baìo'e positibo eta ideiq benietara
zabardu.
Alderdia eta euskal gizar.teal.en
ar.teko iragazkor.tasunaren
alde egin.
Er_rskal bizranler.ia biltzeko
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sentsibilituta.jar|era, gizarLea ezagutLl eta sentitzeko ahalucna indat'tltz.

-

hurmene-.ko jaL'ret'a, cl'te¿rlit¿ttea ottartu

et¿ì

clltzuteko gaitastrn modtlt'a.

Eta hori zer dcla r:tâ? Azkcn f inean, hot'i delztko prt':;arrl:itt
Prcse ntziiL

bikoitz holi izendatu ditugr.rrr jarreretan oiuarituz, Aldcldi
þ lI)ANTZA git-oa solttr behar cla

e1a gizat'te-

alcn alteko KON

Bizirz.ea tokatuko zaigttn sasoia, latza iz.ango da benetall, zottotT'a eta be|ebizi
koa; ho¡rcla denik oltaltu ezik, nolatan bulutuko dugu Hct't'iaren ploickttrn? Ze hcl'ritaltas

u

nat'ekin'l

Erneko den konlìdantza maila zelakoa, gtn'e JARRERA eÂ sirtasgurritd.tlltto, eÍa
ondorioz, aur'r'erâ erarÌ¿rte ko gr-rre ahallnena, halakoa.

3. EREMUA: Euzko

Alderdi Jeltzatearen baitarantz

Ezin eror gintez.ke jarrera bubestaileatt satean Gizal'tealen borondalezko purte

h¿lt:¿ lehiakorla bchar da Hel'r'ia helli izatrgo bacla. Den-denok harrapatzen gaitu
ploicktuak, bet'az, et'antztlnkizttlra erc ororcna da, hol'rctan br-lrtt bclall'i sartua dagoen
gizartealcna eta He t't'ialen etorkizltnean t'edc dtren gizzit'tcat'ena.

par.tidu batek

Belleskur'¿r dezagun kon[idantza etâ partch¿ìrt7-ea
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_ Hou.egatik. Alder.di den aldetjk,
dio bere uî.i"ìli, "-''-'
_ Jar.r.er.a irekio, giztrrte
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balne planteamenduak hausttartzea eta behat't'ezko balitz, cgtrnerakotzea, une xttxcnxLrxenean ekin diezaion eLa gura den nolabideta zv¿en dailcz,eu, al'tekalik gabe cta
homogcneoki
ut'ratr-r ditz.akete:

A) Euzko Aldeldi Jcltzalea, ct'aktrnde politiko de¡r aldetik.
B) Euz.ko Alderdi Jeltzalca bele antolaketan.
C) Euzko Atdeldi Jcltzalea eta bet'e antolaketa-ktrltut'a.
D) ELrzko Alderdi Jeltzalea eta gazteria
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s trst'r i r t t del
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o p,'oi. ri, a;' _,..*,,-Èunrza
ga,at' Je;;,"*i"illü:i
"t hasia
"ì;ï,ì;l,i:*n
rzen
d.ru.r

Baina arazoa, zera da'. itxr.rraìdatuz doan gizalte hottcn aurreall honako edo halako cLabaki eta aukel'al'i heldu ostean, gat't'antzitstta da Etlzko Aldel'di Jcltz.aleal'en

Aldcrdi ban'uko ekinbideck honako bide harrek
b

Arderd,.,",,***:*:fïilïli;,:"n"'

sarapen eta onsizate

,J"r;k;;;,';;;;;;,,..

lortuko dtrgtr; hala ez bada.

lusteak ustel

A) Euzko Alderdi Jellzalea, erakunde politiko den aldetik.
Partiduenganako tttespl'czuaretr eLLttdun, gtrtxi edo asko, paltidtr poìitiko gtrztiak
gnr'¿ì.

Holr'en ondorioz, gizalteak gero eta gutxiago sinesten dLr politikan eta pa|tchat'tzca, noski, lehen baino mun'itzagoa da

icrrrenr icrkitnk sakond, eta
garatzea eskatzen

osora zabalduz eta
iraunkot.mantcnduz.

_:::;,:::::',"i",1,ì".ï,;*iï:îil'"î:ilJïffi
:ï,i:,;,:,,.n^,,,,.

Alazo hauek hausnalttr eta baLipat, politika ekintzek inoiz. edo bchin balneratzen
dituzten atal negatiboak uxatzea da Euzko Aldcldi Jeltzaleak gaindittt bchal dtten¿r
ezeltan hasi baino lehen.

Ikuspuntu holretatik, bada, Euzko Atdeldi Jeltzaleak, jcndea elakaltzeko erahili
ohijzan duen bidea utz.i -ntilitantzia zon'otza eta aldcldiaren kalncta eskttt'a izau eta
partehartze aukera ben'iak zabaldr-r aldel'di aren egi nki

zr r rref

alr ko.
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C) Euzko Alderdi Jeltzalea cta bere antolaketa kultura
Oeha¡,ra dU, irxur.atclaruz
rjoan

",,,,,nit,,rk rb];;;J;îill

ak badauka zereginik
cta el.l.onkat.ik hul.t.elr_

¿[.en aUrrean,

B) Euzko Alderdi,Ieltzalea,

lltcnbideren bat aurki diezaiokcgu hollegaitiojokabide hol'ri: aìde batctik, Batzat'l'elarako dciak gLrtxiLu eta intblnlaz-io politiko edo erakuncleen kudeaketal'i buntzkoak gehitLr, zeirrtztrtan Euzko Aldelcli JeÌtzaleak baduen elantz.unkizunik: baita
ckintzaileei int'ol'nlazioa ereztu, Ulibulu Batz¿u'l'err altcko dinanrizazio. harrenran ct¿r
kooldinaketa espelicntziak elkartrukattr eta ekintzaileen eskr-l utziko <Jil'cn eginbehan'ak zehaztu cta lto|i ler enlan el'abaki cta enparauak ere.

Zttzctltzctl den gizartcat'cn aulrean cta haren esauetara dagoen erakurrdc politiko
bat scndoa eta tnal'dLllâ da, adiclazpen askatasuna eta pì¿ìnteânlendu aniztasuna lol'
tzeko ezinbesteko eskakizun r.nodur¿1, azalean nlczu et¿ì jalrcla batelatuak cskaintz.en
dittlelt neul'l'i¿tu cta barnean guztiek onartu cta aintzat hal'tutako bide clentokratikoak
elabiltzcn ditLren hcincan.
Hol'r'egatik, ctengabe hausnartu etâ norbelalen bulua kl'itikatzeko ahalrrrcna,
jalrelcnganako leialtasr¡na eta aldcrdikideen altcarÌ askotaliko elitziak da¡dela 6nar'tzea baina beticle gehiengoalen alde egitca, batelagalli dira eta izango aulrel'antzean

.jrr

rrt,ru i rekì(, airtf.oÍo.rrItt4,

Etlzko Aldcldi Jcltzaleat'en barnc antolakuntz¿Lrcn nondik nolakoalekin, eta ekirrtzai
lcen ustez-ko asmoekin.

Aldcrdikide orok eta bakoitz.ak onartu, oneritzi eta garatu dituen baloreok elakultdc baten nolabidea abelastcn dute. Hol'l'ctarako, aldeldiko jende xunrea EauzLt gLtztien jakinaren gainean jarli behal da, ezzitio ezer ez.kutattÌ behar., czclt hor.rek. el.aba-

bere antolaketan.

kiak haltzcko ol'duan hol'icn pârtehat'tzea ekal'l'iko baitu.
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Ikuspuntu honetatik, balore holick bultzatu cta gal'ntzc¿ìren alrìe apustu egin du
Euzko Aldeldi Jcltzaleak.

Kide guztiak bat eton'iz gelo, galduta legoke eclozeirr paLtidu; biziko bada, askotariko eritzi eta cztabaidâtatik ikasi beh¿rr.

D) Euzko Alderdi Jeltzalea eta gazteria.

qe'r'iak bada'k¿r besreri
k:

Etlskal herria nttrlgilduta dagoen alazoalen ¿ìurrcau euskal gazter'ìak cl'akusten
duen ezirregona kanporatuko duen partehaltz.ca cta kontzicntziaketari begila, kone
nigalria Iitzatekc gtrle Alde rdialen gazte eraku¡rdeari, ELrzko Caztediri, ohitulaz eta
taiuz dagokion rol-a balio-ncul'ttr eta indalbel'l itzer.

c

Azken aldion EGI gazteliarentzat iltenbide erakalgarri aurkezteko eta gazte
erakundectako indaltsuena biìakatzeko ahaleginak scndotu dircn arlen; nahiz cta

aztet ttr beha.r'a
crago;
or""'Îi1i.1, itkon
nor.aino herrzen
cti¡eia_
,,, o.l ålli,iJiak
B¿f zill.l.ell irr.leko
pal.lc_
behal ko lir.af ekc;
b¡ritir
ocrdl Jeltzalcitr.en
polit i
.

;ii:.'

i,i"'; : :::bft

:1ï
an antolatzen dir.en
alcjikako

dagozkien Aìdel'diko elakundeekin bchar bez.ala antolatu cta hezur-rìlatritutako
elakLrnde baten behalla aldan'ikatu den, aurreLantz.ean, Alclel.di cta EGI-ren
kooldinaketa bidc eraginkol'rago eta algiagoen ezarpene¿rn jan.i behar. ditugu
begiak.

,Gaulko ingulugiro sozio politikoan Soldaduzkaren arazoa etâ arautzcalen aujendearen. batez el'e gaztecll artean (zuzenean erasotzen riituclako) ntaltrit¡ den

r.t'ean
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sentsibilitatea rroìanahikoa ez dcla eta, ELrzko Aldeldi Jeltzaleak holli buruzko gor-a-

43

beher.ak azter.tr¡ko
ditue
EG r-

ko

*Ëi;ì;;;i;i

iJÍ::Îü,ì:''rzea

korneni gu.r'i

i

k'srcn tru.

kontr.a

A rdc,.cr ik

, EGI_k

manak
ered'a
.antzun

itie

cra

er.akuncle

behar.ditu. Baina
ìegezko ekintzen
z

ginbe-

c
..
n

lanar.i

n fin_
aska-

4. ERBMUA: XXI. menderako proiektu abertzalea
Aider.diak ber.e azoie
netala. EGI-ko gazteek,
manak gauzatrr ditzaten;
gazte elkarketa-bideei
da

I

behalko r-litu haien esa-

ritik

kanpor.a er.e har.r.e_

kintzetan, formazio eta

Sasoi latza bizi dugu, istiluz josia. Abertzaletasuna, ntarxistek kapitalismoa eta
nrendeko a;r'azo..z^r bazuten ele, XX. gizaldiko sozialismo errealalcna (geÌditzen den hondalrena) dela algitu da, eta z¡urtatu dezakegr.t XXI. mendeko at'azoa edo
bulu-haustea izango dena.

XIX

Eta gaurdaino, ematen dilen eritzi, azterkcta eta mezuak, edo abeltzale
nrugirnenduak "cleobrutu" egiten dituzte, ol'ainalteko eta aurl'cl'antzeango gritz
guztien iturbr-rru dilelakoan, edo goraipatu ezin gehiagoan. Ez but'tlan, ez hankapean.

Abeltzaletasuna xumetasuna da, dcnroklazia esan gura du cta denon indarrak
behallezko.
Askatasutean eta dernoklaziak aginduta leku jakin batean bizitzea aukeratu duten

helritallcn xumetasrìna cta demokrazia, halekin bat datozen histolia eta kultut'a
amankomunaLen babespean, belen patu efabizt¡zen jabe eta aintzindari izatea gogoko duten helrital'rena

Geuleak eta bi egin behar holi lortzeko, ezen bai baitakigtl plozestÌa dinamikoa
dena eta bere aldetik, daukanak daukana

jan'i beharko dtlena.

Holtan datza, hain zuzen ere, aberîzole ¡tenl,sornokleat'eu xltnletasutto eta clentokrrtziaren ,susterrekolusLtn¿¡, histolian zehal hainbeste eta hainbeste istiltl biztu ditLrena, horlctanjoan zaizkigun bizitzaela iltlsioak baztclttr gabe.
Holixc blino ez, ez gehiago

ez.

gtrtxiago.

Batetik, plintzipio xr¡me hotien ezârpena eragotzi asmoz istilu latzak piztu dil'enean; bestetik, zenbat eta zenbat gar.rzali uko egin behar izan zaionean, hainbcste
odol isuli eta beste horlenbeste ilusio haizeak el'aman dituenean.

Guzti hollek egiten

dr-r nekeza

eta astuna bidea, baina erakalgalri eta liltrlagarli

aldi bclcan.
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llt¡¡itlit Iitlzkrt Alrlt'ltli .lcllzitlc¿u'cntzat abertzaletasuna:
Euzkacli
t'rrr krkirrckrr; crsk¡rrtrrrrirk (trcr-dcnak), proicktLrar.en
protagorìis1a.

cl,

ber.e

Azkcn fincan, belaunaldi batciur bukatuko ez clen lana. cta -ucut'eiLri clagokiona
cgitca cìoakio.

abcri

IIol'lik rrttllclit. csocrieutzia eta bide desberdinei
clan.aien pr.oicktuak, a<ljbicle
rrlrlc'aruuk oroko.tasrnean ha'daitezke; konrr-uritatea
konlunitatc etâ giza_tardea
gizl-tulde. rrol.ber.ir nor.berarcn U¡¿ea, ¡ lotzen

Jeltzalcak ulcrtzcn du gure Helriarcn sozio-lingLrstiho egocla
lekuan lekr,r dcsbcldina clela ohaltr,rz, cr.rskalclurrtze ¡rllngintz.ak cguncan cgtLllean cgoeralen arabera gogortzearen alde jalri bchalko ducla eta'belatrnaldì
bcn'ien ikaskcta cta clirbiìera eskariak bctc bchalko clituela ele Ciz.artc¿ttcrr
guralici crantz-un¿r cnlan r:t¿ì scktorc pcllitiko jnkinek eriìsocn bitbes nroclura
h¿rltzcrr duterr nrezu¿t baliogabetze ko biderik ztlzcncna cla agian. Konttlak kontr-r, abcl'tzalc oloren helbulr,r, ahalìk etâ epelik labun'cncan, bclc hizkuntza,

- Euzko Alderdi

¿rio

Ho.r'egaitik nazioa itxu'atzeko edozern prozes,
cta egitasr,o, bakal.r.a eta
baliagarria da.
kasta aldiak

Bakoitzak go.abeherak bi ,ik"

d,i;,

bere be-rcak;

er.e.

ù.ii"

ber.ez

få,r"i.,, ,.r_

Eta hofregaitik, Euzko Aldelcli Jeltzalcak
aulkezten cluen abcr.tzale pr.iektua.
ploiektu den aldetjk, ber.e be¡ea da eta ez

cuskara, ikastea cta cgurreroko bi¿ilzttl clabillzea behar-ko

5"rt" irio,..no.

Ezaugarlifik badu, oinalli rìen-rokratikoa
borondatean errotua; baita gaiak bel-raztertu
ri egokitzeko ahalnrena ele.

gizar.tearcn ber.ezko birakaer.a_

rkuspuntU honetatik, bacla, Euzko Arder.cli
Jert¿areak aur.kczten duen aber.lzare
ploiektr"ra aldafuz eta marnituz doa Lehen
azajd.-,iako pr.ìntzipio ,,,ruttte eru rret,okra_
tikouk"

Io'tzeko helbu'uan doa manìtzcn; tr"rritar,.n
behar.r-izanei cgokitu cta erna
ten duen rnezua behin eta belri.o bel'r'ikustea
c'erako, aldatzen.
"rtuir"n
Ho|r'cn fesliganlza ugari
dugLr; rrolanahi cre, lekukot¿ar.ik sentloena,
.c¿agutzen
Euzko Alderdi Jertzarea Èczarako-erakt'"o""poriiir,o
uaren r00 ur.te ingu*rko biziu.
zentzt hotefan, Erzko Alderdi Jertzarea, bidean
bizitzea egokitu

tan, kasuan kasu, ondo baino hobeto egokitLr
ao

zaizkion ardie_

jurii"trro.

une ganantzitsr bi naba.mentzea konreni da "Arricrgrrko
sertak,,,euskar gizarte

, zttzendu eta finkatzca ekar.r.iko clio Euzko.-Aldcr._
.settok". or.dea, Euzko Alclel.di Jeltzalearen
nrczu
ugan lor.atuz hasiak dir.cn unitate poìitiko ber.r.ici
baitaratze pr.ozesuei egokitzca.

Batza. honetan, i'itsi da nazio e|alki,ze cgrtasrloau
br.u.r-berau.i sar.tzeko or.crua,
abcr'tzalctasu'a'en ingu.uko e.aber.r.itzear-en gir""["
pentsamolde eta irrsio ber.r.iak
z? gnrc izatea zetÍan izan clen hausnar.tu
eta
ta pr.ozesuar.i bultzakada eman ahal jzan dic_
espetatu eta jagon: u b e r ri I Lt r rtt I tl eo bu t e
Í i k,
ti,stnoa_poltrrt, guk geuk, euskuldLutok, an_
_

Ha,sna'keta ho'r'ek eta berri.o bario-neur.tzeak,
honako gaiak barner.a ditzake:

-

Erzko Arde'di Jeltzareak, nazio
tuste du.

el.aketar.en ar-datz eta

biltzaire, etrskar.a

creia

Euzko Alde.di Jertzareak azpi't'tat'afzen dr,
euskar.ak
eta gar.bi balclintza
be¡'dinetan ez rJago eta- et'aìze-plogranra positiboak -ar-gi
eskalzen ditrela in.ar.tr-r
eta garatuko bada, egune'oko biziizan presentzia
r"n¿ou o"rn,,oirr. oprrtu-

apurka.

-

Euzko Alde'di Jertzareak uste du, gizar.te
erebiduna tinkatzear.en pl.ozesua,
elka' ulel'tze, baztertze negatibo'ik-gabe eta rnposak

etit ezat)atzean d,aÍ.zara.
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ELrzko Aldcrdi Jeltz.aleak adielaztcn du indalkeria, er-rskal gizalteko eclonor'
astìutzen cluen gaitza dcla cta aber lzaletasur.ralen garapc]liu i kaìte handia cgiten diola; indarkeria gainclìtzea, hollckiko guztion et'antztlnkizultcan dago,
dogrratisnroak ezabatzcan, esperanlza eta ustantz¿rk cgi bitletik zLtzcnlT,cirn,
gizaltea, politika ez-ezik beste zerbait ele badela uleltzeko gaitasunean.

rJa hor.i, euskar hcr.r.itar.r.ek adicr.azitako

"à",,rLur

lr-rke.

Abeltzaletasurrar-en izaera cta not'lasLrnak, euskal gizartcko poìitìka eta gizltt tc
olraltu ezezik, beste ullats bat er.nancz, abertzaletasun rlota dcsbcl'dinak
egon daudcla ulel'tu eta baitaratu, hcn'i cta abelli baten idcntilikazioa aclielazteko
rnodu batelatuak bail i ran.
bcl'atirsun¿i

Abeltzale proiektua olobillzcn zr.ren kanpoko elsaialcnganako cllefèr'entziak. cus-

kal giz.alte bateratu cta askotârikoa itxr.u'atzcko balne ahalegirtal'i tltzi behal dio
lekua.

Abertzaletasuna Euz.ko Alrìeldi Jeltzalcak aurkcz.ten clucn bezalakoa arriztasur.l
cta dcsbcldintasunetik edaten cta elikatzen da. Dcsbcl'dintasun¡l< clila lrain jtrsttr
pl'oiektr-r politikoak abclasten ditr-rztenak
Cizarte bal -euskalduna bada belez- eta nazioz scntimendu et¿t alrazionaltasuna,
eraginkoltasuna etajustiz.ia, berdintasuna eta askatasuua bezalako jokabideetan oine
rlitzen da. Guzti holiek belenagatzearen alde jokatuko du Euz-ko Alclerdi Jeltzaìcak,
holictan iècle ciu eta holick olclezkatzeko xedea agcrtz-ctr.
Dena dcn, baieztapen horiek curatcn ditugun zinlzotasuu eta irnotasur.l berberaz

aditu behal dugu Er.rzko Aldeldi Jeltzalcak sinesten

bue

cìr"ren

hililal

cuskaldurritt'en airt

hatl da, garnpena eta ottgizatcrt
cskur-atz-eko edozein gizataldek nrahai gaincan clitueu tr-esna, neulri cta botercrrerr
jaun cta jabc clen euskaldun hit'itan'arcna. Botere, lrestla cta guzti hor li, egtrn bizi
drrgtrrr ingulrtne politikoan, Carnikuko Eslûttttu( tleriÍ:.ogtr o:'o-osoútt, ourreiku.siÍuko
gttT.tia bete ctrteruirto, eta Estatutuak ezlt1't7en duen Xedapcn Cchigalria trzpitlan'a
tr,rz: histoliak egotzita egokitr,r lekiz-kiokeen eskubidcei uko ez- egitea, erakr.rndc politiIzindi.;l'ilt,zt deuroklatikoa,

biz.itz.it et¿ì p¿tttt¿ìl'cn,

koek az.aldrr, aulkcztlr cta delendatu zLtfcnez. Er.rskalelr-iko biztanlerialcn gehiengoak
ulertu cta olrartu zuenez
Dokumcntu honeLân mamitu ditr.rgun pìanLeanlendu ¡rolitikock ez dute halabeha
rlcz Euzko Alderdi Jeltzalcaren dotlina aldatzea cskatzcn, bittez ele l977an aldi histoliko berlia ul'atu z-uenetik AldeldiaLcn izateko alr¿rzoia arau hot'ictako batzulerr
azalpcncan eta zabaltzean dafz,a, biz,i izan dugun espelientzialcrr ur'¿rtrera eta aldakcta
histôr'ikoak cta solttr daitezkeen cgocla belliek hala eskatzen digr,rtclako.
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